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 يف انعىىان

ُٛت حٗجي الهغزت التي ًُل٣ها اإلاغء ٖىضما ٩ًىن في مى٠٢  !" بُبُى"  ٧لمت ؤماَػ

اخ٤، ًتهضصٍ َى ؤو ٌك٩ل تهضًضا للجماٖت، ظضًا ومازال، خغط بػاء زُغ صاَم وم

ى في َظٍ الخالت بهظاع بى٢ٕى ؤو بخى٢٘ ظّضي لى٢ٕى ٧اعزت في  ِٞؿدىجض َلبا لإلٚازت، َو

ؤمض وقُ٪ ظضا )ال و٢ذ ُٞه للخضاو٫ في قإهه بالغوٍت اإلاُلىبت( وجخُلب الخالت ُٞه 

ه. و  والخجمٗاث  1حؿخٗمل في ال٣هىع الاؾدىٟاع والخضزل الٟىعي للخُلىلت صون و٢ٖى

ُٛت لإلٖالم، بهجىم ٚغباء ؤو ٖىض عنض تهُحئ لهجىم ما ٖلى بلضاتهم و٢غاَم، ؤو،  ألاماَػ

٤ في الٛال٫ ؤو اإلامخل٩اث، الصخهُت ؤو الجماُٖت، ويغوعة  مشال، ٖىض اهضإل خٍغ

ٟاثه...  جًاٞغ الجهض واهسغاٍ الجمُ٘ إَل

٤ اإلاهى٫ الظي باث ًدغ١ الىاؽ وألازًغ  و لٗمغي، ٞةن ؤلؿىت اللهب في الخٍغ

والُابـ في اإلاكغ١ الٗغبي وبضؤ مىظ ٖضة ؾىىاث في مٛغبه، اهُال٢ا مً لُبُا(و ال ٢ضع 

هللا في الجؼاثغ بطا لم ًخم جغجر الىباَت وجد٨ُم ال٣ٗل بحن الجماَحر والٗؿ٨غ(. بن 

٤ ٢ض بضؤ لٓاٍ ًلٟذ الىظٍى َىا..  وؤٖمى البهحرة ؤلؿىت اللهب في ظهىم َظا الخٍغ

ى ما ظٗل  ٕوخضٍ مً ال ًغاَا.. بن ؤلؿىت اللهب َظٍ هي مىيى  َظا ال٨خاب.. َو

ت بالك٩ل اإلاُلىب لالؾدىٟاع  ناخبه، ال ًجض ٚحر َظٍ الهغزت، لٗلها ج٩ىن مضٍو

 الالػم، ٖىىاها لهظٍ الىع٣ٍاث.. 

ل ؤن جىًم ٢ب !" ٖباعة " آ ٖباص هللا "  ! بُبُى٦شحرا ما جًاٝ لل٩لمت/ الهغزت " 

ى ما ٣ًابله في  ؤنىاث ؤزغي للهىث ألاو٫ الغانض للخُغ ؤو اإلاباصع بةٖالن ؤلاهظاع. َو

 ". !اللؿان الضاعط الٗغبي لضي اإلاٛاعبت: " وا٥ وا٥ آٖباص هللا 

 !آ ٖباص هللا  بُبُىٝ: 

 
  

                                                           
 ججمٗاث ؾ٩اهُت في الجىىب اإلاٛغبي، ومٟغصَا ٢هغ.  1
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 ادلقدمة

ُا٢ه مً ًخإمل اإلاٛغب الغاًَ ًيخهي بلى ؤن ػمىه الؿُاسخي والاظخماعي، في ؾ

ض ٢لُال، ٞٗاص، مشل ٢غم مكغور،  ٍؼ الجٛغافي والاؾتراجُجي، ٢ض ؤ٦مل صوعجه، ل٣غن ٍو

بلى ه٣ُت البضاًت مً ظضًض. الؼمً اإلاٛغبي الغاًَ ٌٗىص بىا الُىم بلى بضاًاث ال٣غن 

ؿت،  الُت خىله، ٦َٟغ اإلااضخي خُض ٧ان الخ٩الب الاؾخٗماعي ٖلُه وجضاٞ٘ ال٣ىي الامبًر

مٓاَغ الخ٩الب و٢تها جسخل٠ في ٦شحر مً الخٟانُل ٖىه آلان،  ٖلى ؤقضٍ. صخُذ ؤن

ضة ومً ج٩ىن مً ههِبه  غ َى َى؛ الؿبا١ املخمىم ٖلى مً ًدٓى بالٍُغ ل٨ً الجَى

غ مجها في ٧ل ألاخىا٫.زلُٟترؾها لىخضٍ ؤو ٌؿخإ  غ بال٣ضع ألاٞو

لى الُت، وزاللها، والؾُما مىظ ماجمغ "باهحرمان"، ٖو ا١ ؤلامبًر ألازو  ٢بل ألاٞو

غة الخًغاء 1ٖىض بضاًت ؤظغؤة جىظهاجه، ختى ٢بل نضوع جىنُاجه ، في ماجمغ الجٍؼ

ت ٢ض ؤعؾىا قب٩اتهم مً الٗمالء املخلُحن 1906ؾىت  ، ٧ان ٢ىانل الضو٫ الاؾخٗماٍع

الظًً حٗى٫ ٖلى الضٞإ ًٖ مهالخها مً زاللهم م٣ابل خماًتهم مً بُل واؾخٛال٫ 

مىهُا ٨ظا وايُهاص الضولت "الباجٍغ لُت " وخ٨مها اإلاُل٤ ؤو ما ٌٗٝغ ب "املخؼن ". َو

ً بقاعة ال٣ىي الخاعظُت، ٧ل خؿب والثه  2"بغػث َب٣ت "املخمُحن ٦ٟئت اظخماُٖت َع

لى ؤمىه  والضولت التي عبِ بها مهحٍر ومهالخه، لخد٤ُ٣ امخُاػاث والخٟاّ ٖلحها ٖو
                                                           

با مً   1 اًت عثِـ وػعاء  1907بلى   1905ـ  ماجمغ "باهحرمان"، او٣ٗض ٖلى مضي ؾيخحن ج٣ٍغ جدذ ٖع

ُاهُت اإلاهُمىت ٖلى الٗالم خُجها.. جمسٌ ًٖ جىنُاث ؤعبٗت هي:  "اإلاى٣ُت  ــ ج٣ؿُم  1ألامبراَىعٍت البًر

ً الٗغبي [ ..  ــ زل٤ وبط٧اء الهغاٖاث الُاثُٟت والٗغ٢ُت   2 الخًغاء" ] الٗالم ؤلاؾالمي وفي ٢لبه الَى

ب ًٟهل ال٣ؿم ألاؾُىي الٗغبي ًٖ ٢ؿمه الٛغبي )٩ًىن  3 ....واإلاظَبُت واإلاىا٣َُت  ــ ػعٕ ظؿم ٍٚغ

ب( ٖضو ملخُُه ونض٤ً للٛغب...(  ت والخ٨ىىلىظُت اإلاخُىعة ــ  خٓغ ومى  4)الجؿم الٍٛغ ٘ الٗلم واإلاٗٞغ

 ٖلى اإلاى٣ُت الخًغاء.

هىصر بالٗىصة لخٟانُل َظا اإلااجمغ، واإلااصة مخىٞغة بٛؼاعة بالكب٨ت الٗى٨بىجُت. وها٦ض، ؤؾاؾا ٖلى 

 صعاؾت في اإلاىيٕى لخغ٦ت ال٣ىمُحن الٗغب.
والٗلىم الاوؿاهُت بالغباٍ، ميكىعاث  اهٓغ ٦خاب " املخمُىن " ٫  دمحم ٦ىبِب، الىاقغ،  ٧لُت آلاصاب ـ   2

 م. 2011ؾىت  - 1الُبٗت: ، باب آهٟا
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ً وال ومدُُه مً بُل الؿلُت الضازلُت الٛاقمت. املخمُىن لم ً٪ ح همهم الَى

الكٗب وال وخضة وجماؾ٪ املجخم٘ وال اؾخ٣غاٍع وال اؾخ٣الله وال ؤي شخيء آزغ ٚحر ما 

ىض ل  ماحهم مهالر خامحهم ألن في طل٪ جد٤ُ٣ مهالخهم َم وخماًتها. ٖو جم جضٍو

غى ما ؾمي الخماًت الٟغوؿُت وؤلاؾباهُت ٖلى اإلاٛغب ؾىت  ، 1912مضًىت َىجت ٞو

٨ظا جم الكغوٕ في جهب الثروة  الخماًت ال٩لُتؤنبدذ  = "الاؾخٗماع" ؤمغا وا٢ٗا. َو

اإلاٛغبُت مً ظهت والؿهغ ٖلى جغؾُش ٢ىاٖض بصامت جهبها وبعؾاء آلُاث ويىابِ، و٧ل ما 

الؿُُغة ٖلى م٣ضعاث البلض، ومً ؤؾاؾُاث َظا الًمان،  عمً قإهه يمان اؾخمغا

ش ال٣اٖضة الظَبُت ل٩ل الاؾخٗماعاث والاؾدبضاصاث وماؾ ؿاث الهُمىت في جاٍع

ت؛   ! ؿغق حؿضالخىُٓماث البكٍغ

اخخضم الهغإ مىظثظ، ٖىضما زل٤ الاؾخٗماع مٗاصله اإلاىيىعي الظي ججلى في 

ت للخغوط مً  ىض ايُغاع ال٣ىي الاؾخٗماٍع مالثه. ٖو اإلا٣اومت؛ م٣اومت الاؾخٗماع ٖو

ت التي جل٣تها بزغ اهخٟاياث الكٗىب في اإلاٛغب الٗغبي  اإلاٛغب، جدذ الًغباث ال٣ٍى

مت الى٨غاء لٟغوؿا بالهىض الهِىُت  ىُت، وبٗض والهٍؼ ت الَى ٍغ واهُال١ خغ٧اتها الخدٍغ

ا بىٟؿها،  غ مهحَر )صًان بُان ٞى(، ٞةجها لم جٟٗل ًٖ ٢ىاٖت بد٣ى١ الكٗىب في ج٣ٍغ

وبهما ٞٗلذ َٞٗل اإلاًُغ الظي ما ؤن زغط مً الباب ختى بضؤ الالخٟاٝ للٗىصة مً 

اث، الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الىىاٞظ، وبإ لى ٧اٞت اإلاؿخٍى ق٩ا٫ مسخلٟت، ٖو

 والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖلى خض ؾىاء.

جي ؤواؾِ الخمؿِىاث، وبطا،  اهاث الكٗب ٦بحرة في "الاؾخ٣ال٫" الَى ٧اهذ َع

خباعاث  جُا، وجم٨جها، اٖل جي، جضٍع ت ٢بًتها في ال٣غاع الَى بةخ٩ام ال٣ىي الاؾخٗماٍع

جي٦شحرة، مً بهجاح الا  ، ٣ًلب ٧ل شخيء. وب٣ضع ٦بر آلاما٫ 1ه٣الب ٖلى اإلاكغوٕ الَى

 ٦ُبرث الخُباث.

ان بىاء صولت اإلااؾؿاث وب٢غاع صؾخىع  جي.. و٧ان َع ان بىاء الا٢خهاص الَى ٧ان َع

غػ  اث ٞو ُت والؿُاصة الكٗبُت والخٍغ وبوكاء وجىُٓم الؿلُت اإلاؿدىضة للكٖغ

                                                           
 .1960ب٢الت خ٩ىمت ٖبض هللا ببغاَُم عبُ٘  ـ   1
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اءاث واهخساباث هؼحهت، ل٨ً ٧ل طل٪ الخغاثِ الؿُاؾُت باؾدكاعاث قٗبُت مً اؾخٟخ

اح ٣ٖب ب٢الت خ٩ىمت ٖبض هللا ببغاَُم واهُال١ ٖهض ما ؤنبذ مٗغوٞا  طَب ؤصعاط الٍغ

خضاع٥ بٗض ج٣ضًم دمحم  ب "ؾىىاث الغنام". ٧ان اإلاٛغب ؾُٟلذ مً ال٩اعزت ٍو

اصة خ٩ىمت ٖبض هللا ببغاَُم ، الخامـ لى٣ظٍ الظاحي وحٗبحٍر ًٖ بعاصجه واؾخٗضاصٍ إٖل

ان ما زاب َى ؤًًا باإلاىث اإلاٟاجيء للمل٪، ؤؾابُ٘ ٣ِٞ ٢بل  ل٨ً َظا ألامل ؾٖغ

جي الظي جم الاه٣الب ٖلُه.  جغظمت ه٣ضٍ الظاحي بلى الٟٗل بالٗىصة بلى اإلاكغوٕ الَى

ماث دمحم الخامـ بطن وماث مٗه مُشا١ "زىعة اإلال٪ والكٗب" و٦ظا ٞغنت 

ىُت وال٣هغ في ٖهض اإلال٪ الخضاع٥ وصزل اإلاٛغب ٣ٖىصا مً اإلاىاظهت  بحن الخغ٦ت الَى

٧اصث حٗه٠ به في ؤ٦ثر مً  1الجضًض ومغ اإلاٛغب في مدً وامخداهاث واَتزاػاث

مدُت. وبحن ٧ل اَتزاػ وآزغ ظاءث اهٟغاظاث وخىاعاث، بل واهتهذ بلى جىا٤ٞ في 

مدُاث وختى بلى ججغبت للؿماح بخىلي مؿاولُاث خ٩ىمُت، ق٩لُا ما في طل٪ ق٪، 

ت ختى في ق٩لُتهال٨جه ا ال حٗضم عمٍؼ
2. 

، ظاء م٘ ؤمل 1999و ٖىض جىلي اإلال٪ الجضًض ػمام اإلال٪ زلٟا لىالضٍ الغاخل ؾىت 

المُت ٥  ظضًض ٖىض اإلاٛاعبت، ٞؿاصث مٟاَُم ظضًضة ؤَغث الخُاة الؿُاؾُت وؤلٖا

"اإلاٟهىم الجضًض للؿلُت" وقٗاعاث ٦بحرة وهبُلت ًٖ يغوعة "َي نٟدت اإلااضخي"، 

ان ما بؤلاههاٝ واإلاهالخت "... "ال ًخ٨غع ماظغي" واهُل٤ ػمً  "ختى لخ.. ل٨ً ؾٖغ

ؤ٣ٖب طل٪ مؿلؿل مً التراظٗاث، بن ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي ؤو الخ٣ىقي، ٞد٤ ٖلى 

الىيُٗت ما ٦شٟه وظه خ٣ىقي باعػ ٖىضما ٖل٤ ٖلى اإلاكهض، في زًم ٖىصة زى٤ 

اث ومى٘ ؤخؼاب والخ٤ًُِ ٖلى ؤزغي ومى٘ ال جغاثض، ٞهاح طاث خىاع آؾٟا ٖلى الخٍغ

ؤمل ػمً ؤلاههاٝ واإلاهالخت: " ٧ل ما خغر الجمل ص٧ى "
3. 

                                                           
، بمىاؾبت ُٖض مُالص 1971ـ  لٗل ؤَمها املخاولخحن الاه٣البِخحن، ألاولى  بال٣هغ اإلال٩ي بالصخحراث ن٠ُ   1

 .1972ٚكذ  16ت في ألاظىاء الٗلُا ًىم اإلال٪، وؾىت بٗض طل٪ ب٣ه٠ الُاثغة اإلال٨ُ
 ـ ما ؾمي بد٩ىمت الخىاوب بغثاؾت ؤخض ؤَم اإلاٗاعيحن، اإلا٣اوم ٖبض الغخمً الُىؾٟي.  2
ـ اإلاىايل ٖبض ؤلاله بىٗبض الؿالم؛  زال٫ بخضي هضواث الخ٣ُُم للىي٘ الخ٣ىقي ٣ٖب اٖخ٣االث وكُاء   3

 ٞبراًغ م٘ بضاًت اهُال٢تها. 20خغ٦ت 
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٧ان لٗىصة "الخد٨م" بسل٤ ؤخؼاب ومى٘ ؤزغي وجؼوٍغ ؤلاعاصة الكٗبُت وجىظُه 

ال٣غاع الؿُاسخي ؤزغ بالٜ في حٗم٤ُ ؤلاخباٍ. وظاءث مىظت الخغا٧اث الكٗبُت ٣ٖب 

ؼي ٖلى بخغا١ هٟؿه، لخُل٤ اإلا٨بىث ؤخضار جىوـ بزغ ب٢ضام الكاب دمحم  البىٍٖؼ

برث مً ظضًض ًٖ  20الجمعي ٞىلضث خغ٦ت  ٞبراًغ التي ٢اصث ؤلاهخٟايت الكٗبُت ٖو

ت وال٨غامت والٗضالت الاظخماُٖت. ٦برث آلاما٫ في جد٤ُ٣  مُالب الكٗب في الخٍغ

عبِ الخُٛحر مً ظضًض والٗىصة للؿُاصة الكٗبُت وؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الجمُ٘ و 

ان ما ٦برث الخُبت ب٣ضع ٦بر باإلاؿاولُت باملخاؾبت... و  لخ.. ل٨ىه، مغة ؤزغي ؾٖغ

ُغح هٟـ الؿاا٫، الؾُما، بٗض ْهىع ماقغاث  آلاما٫. ؾدخىالى الخغا٧اث بٗض طل٪ ٍو

٠ بلى ظغاصة بلى ػا٧ىعة... بلى ما  ىا٥. مً خغا٧اث الصخغاء والٍغ الزترا٢اث ٦شحرة َىا َو

 لخ.ب... ٌؿمى مؿحرة " ؤ٧ا٫ "

ما الظي ًجعل مً اإلاؼغب " ملبرة آلاماٌ "؟ هما ونـه، ًىما، ؤخض ؤبىاء 

اإلاؼغب البرعة وؤخض كاصة ملاومخه يض الاؾخعماع ويض الاؾدبضاص والـؿاص؛ 

دمحم الـلُه البهغي؟.  اإلاغخىم 

ماطا حعني َظٍ اإلاىحاث مً الحغاواث التي ال جىىؿغ في قىاَيء اإلاُالب 

ىسـٌ خؿب جللباث الظغؾ  الضائمت إال لخظهغ  مً حضًض، في َضًغ ٌعلى ٍو

ني وؤلاكلُمي والضولي؟ وعلى ما ومً حعبر َظٍ الحغاواث؟  الؿُاس ي الَى

 ؤًً الحضوص بحن اإلاكغوع وػحر اإلاكغوع في مُالبها؟

ازتراكاث زُحرة في نـىؿها  مًهثحرا ما خظع بعٌ الـاعلحن مً وكُائها 

عها وجىظع بللب مؿا ا إلى هلٌُ مىُللاتها، ما خلُلت َظٍ تهضص ول مكاَع َع

 الخيبيهاث والخدظًغاث؟

ؤزبدذ بعٌ الخجاعب، الؾُما اللُبُت والؿىعٍت بإن َظٍ الهباث والثىعاث 

ت، جم بها جىظُف ؤصحاب الحاحت  يض الاؾدبضاص ما هي إال ؿسار لللىي الاؾخعماٍع
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ت الخلؿُمُت للم1واإلاهلحت في الخؼُحر ىُلت العغبُت ، ألحىضاتهم الاؾخعماٍع

ت والازتراق  ع ؤلاؾخعماٍع بُت لبعٌ اإلاىاكع اإلاماوعت في مىاحهت اإلاكاَع والخسٍغ

والخُبُع الههُىهُحن،، إلى ؤي مضي ًهضق َظا اللٌى في الحالت اإلاؼغبُت، عػم 

ًمىً ؤن ًلاٌ عىه ؤهه مماوع جماما؟ ؤو بعباعة ؤزغي، َل  اإلاىكف الغؾمي الظي ال

ًمىً ؤن ًظَب بالحغاواث الكعبُت إلى مغبعاث الىىاعر َىان ازتراق في اإلاؼغب 

على ػغاع ما حغي بالبلضان الكلُلت في اإلاكغق العغبي وفي بعٌ بلضان اإلاؼغب 

 العغبي ؤًًا ولُبُا؟

ىا واهُل٣ىا مً الٟغيُاث التي  جل٪ بٌٗ ألاؾئلت التي اؾدك٩لىا بها مىيٖى

ًا٦ض ٞغيُاجىا مً زال٫ مداولخىا  جخًمجها اؾخٟهاماتها لىسلو في جهاًت بدشىا بلى ما

ل٣غاءة اإلاكهض ٢غاءة جداو٫ ؤن جمخذ مً الخ٣ل الضاللي لٗلم الاظخمإ الؿُاسخي، صون 

ال٫ ألا٧اصًمُت ال٩ابدت، ومً زال٫ الخٗامل اإلالمىؽ بالى٢اج٘ اإلالمىؾت  الخ٣ُض باأٚل

ت وؤصلت ٢اَٗت مٟدمت لخإ٦ُض ٧ل ما ه٣ضم مً ؤخضار  وج٣ضًم ما ًلؼم مً ٢غاثً ٢ٍى

 وزالناث.

* * * 

ٞبراًغ والخغ٦ت التي  20ًًم َظا ال٨خاب في ظؼثه ألاو٫ مداولت ل٣غاءة خغا٥ 

جي وؤلا٢لُمي والضولي  جدمل هٟـ ؤلاؾم مً زال٫ مؿاءلت مىُل٣اتها وؾُا٢ها الَى

وج٣لُب قٗاعاتها وزلُٟاتها، في ؾُا١ ؾحروعة الهغإ بحن مال٩ي ومدخ٨غي الؿلُت 

ً بال٣غاع، الخا٦محن مً ظهت، وبحن املخغومحن مً خ٣هم في الؿلُت والثروة واإلاؿخإز ٍغ

والثروة، املخ٩ىمحن الخايٗحن إلاى٤ُ خ٨م البيُاث ومحزان ال٣ىي الؿاثض ٖلى 

خؿابهم مً ظهت ؤزغي. بن َظا الجؼء ألاو٫ ًُغح ؾاا٫ الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي 

مىهُالُتباإلاٛغب مً مىٓىٍع ٣ًغؤ الضولت " بق٩الُت ق٩لها الٗهغي " في الىُىباجٍغ

ا الخ٣لُضي و٦ظا ما ًُغخه ؾاالا " َغ " ٧إَم مٟهىمحن الاؾدبضاص" و" الـؿاصوظَى

اؾخد٣ا١ بؾ٣اَهما مؿحراث الخغ٦ت ٖلى مضي ؤٖىام مً اهُال٢ها، ؤو بخٗبحر  اؤَغ 

                                                           
 ٓغ جٟهُل الغؤي واإلاى٠٢ ب٣ٟغة " الخغا٧اث ونىاٖت البىض الؿاب٘ ".. ـ  ؤه  1
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ٞبراًغ"  20آزغ، ٞةن َظا الجؼء ألاو٫ حهم الضًىامُت الضازلُت في ؾُا١ َؼة " خغ٦ت 

 .إلاعنى مسايها وؾؤاٌ إحهايهاحهم مداولت البدض ًٖ بظابت وجغصصاتها، 

م٣اَ٘ تهم باألؾاؽ الٗامل الخاعجي " الُاعيء "  زالزتؤما الجؼء الشاوي، ًُٞم 

ب البلض بها واؾخيؿار مإؾاة  ٖلى الضًىامُت الضازلُت والظي ًداو٫ ع٧ىبها لخسٍغ

اعبُت ألازغي، صون اؾخصىاء. الٗغا١ ولُبُا وؾىعٍا والُمً باإلاٛغب وباقي ألا٢ُاع اإلاٛ

بي الظي جم ويٗه للمٛغب لخ٣ؿُمه  ؾىٗغى بهظا الجؼء ظاهبا مً املخُِ الخسٍغ

ضٞه  الث ٖلى ؤؾـ ٖغ٢ُت ومىا٣َُت.. زلُٟاث املخُِ َو ت مً الضٍو ملجمٖى

الاؾتراجُجي.. الخا٦خُ٪ وبى٪ ؤَضاٝ املخُِ.. مًماع والؿاخت التي جساى ُٞه 

 خغب.. ال

وبٌٗ الخٟانُل ًٖ  الخغاب ونىاٖت لُٛمخًمً ؤؾالُب الخالجؼء الشالض ً

الم ج٨خ٩ُاث الازترا١ و و الُابىع الخامـ والٗمالء ُٞه  الىؾاثل وألاصواث مً ألٖا

ُٟها ال  والغمىػ اإلاؿخٗملت والاخخُاالث اإلاٗخمضة ؾدشماع الخغا٧اث والٗمل ٖلى جْى

هل مغوع املخُِ ؤعيُت وؤمؼظت ػعٕ الٟتن والا٢خخا٫ الضازلي ختى ٌؿوبٖضاص 

 الخ٣ؿُمي.

الخغا٧اث اإلاٛغب، هدىاو٫  لخٟجحر ال٨ٗسخي الٗض، الظي وٗغى ُٞه الغاب٘ الجؼءفي 

الاظخماُٖت ونىاٖت البىض الؿاب٘ لٟغى " ؤمغ وا٢٘ " حؿهل، ٖلى يىثه، اإلاُالبت 

 للؿالح الضٖىةٌ اإلاٛاعبت مً بًٗهم. هدىاو٫ ُٞه ؤًًا بخضزل ؤظىبي لخماًت بٗ

 .اإلاُلِكُاث وحك٨ُل

ؿحرة ٖلى ٍ ألاظؼاء ألا٦ُض ؤن مًامحن َظ ٧اهذ مؿخٗهُت ٖلى الاؾدُٗاب ٖو

طر  الهًم ٢بل جىاولها في ؾُا٢اث ؾاب٣ت، و٢بل ال٨ك٠ ًٖ ال٨شحر مً جٟانُلها ٞو

بغاَحن وؤصلت ؤنبذ ٌؿهل زلُٟاث املخُِ الخبِض. ل٨ً ما ٢ضمىاٍ وه٣ضمه مً 

الخىانل بكإن املخاَغ التي جدض١ باإلاٛغب واإلاٛاعبت ظغاء ما ًخم جدًحٍر يضَم مً 

 ماامغاث زُحرة.
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في الجؼء الخامـ هدىاو٫ ْاَغة "الههُضة" الزترا١ املجخم٘ زم ازخُاٝ الضولت، 

 "الٗبري "نهُىت اإلا٩ىن -2-"جمُُ٘ الضولت واملجخم٘" -1-٣ٞغاث؛  ؤعب٘وطل٪ مً زال٫ 

-3- ٜ  خغ٦ت الخازاماث ويباٍ الجِل والاؾخسباعاث الههُىهُت. -4- ".."نهُىت ألاماَػ

ت مً زال٫ زخُاٝ الضولال  ٠ُ٦ ًخم الخدًحر الؿاصؽ ٞىدىاو٫ ُٞهالجؼء  ؤما

بر ؤظىضة مضعوؾت وبةقغاٝ مً مى٢٘ مخىٟظ ًازغ ٖلى ال٣غاع، بل  تها " ٖو "ؤمٚؼ

ىظهه . وؾىٗغى لظل٪ مً زال٫ ٣ٞ ت" الضولت جدًحرا الزخُاٞها غجحن؛ٍو  ،ؤوال "ؤمٚؼ

 زاهُا : ؤػوالي وؾاا٫ ألاظىــــــــــضة ..

مً ال٨خاب اظتهاص إلاا ًغاٍ ٧اجبه املخغط الىخُض مً ألاػمت. وألازحر  الجؼء الؿاب٘

ىُل٤ مً واخضة مً ؤَم اإلاٗاصالث التي ٢غعث الههُىهُت الٗاإلاُت ٦ساصمت للمهالر  ٍو

٘ الاؾخ ت الٗاإلاُت واإلاكاَع ـ الهُمىت الغؤؾمالُت الاخخ٩اٍع ت، و٧ى٦ُلت لخ٨َغ ٗماٍع

بم٣ضعاث بلضاهىا، مٗاصلت ج٣ىم ٖلى خض الخ٩ام ٖلى جهب و٢م٘ وايُهاص قٗىبها مً 

وخض الكٗىب ٖلى الخمغص ٖلى خ٩امها مً ظهت ؤزغي. ومً َىا ًغي الخُاع  ،ظهت

٘ واملخ ت مً زال٫ الصخُذ لخل َظٍ اإلاٗاصلت ومىاظهت َظٍ اإلاكاَع ُُاث الاؾخٗماٍع

 جىنُاث ؤؾاؾُت لخهها في ؤن:

 ــ ٖلى الضولت ؤن ج٣خى٘ بإن الخغا٥ الكٗبي ؤ٦ثر ججظعا مً ؤن ًخم ا٢خالٖه.. 1

لى الخغا٥ الكٗبي ؤن ٣ًخى٘ بإن الضولت ؤ٢ىي مً ؤن ًخم بؾ٣اَها.. 2  ــ ٖو

اإلاغخلت في  ـــ ٖلى الجمُ٘ ؤن ٣ًخى٘ بإهه ال ًم٨ً ألي َٝغ ؤن ًًُل٘ بمهام 3

جي وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع والخ٣ضم لىخضٍ.  البىاء الَى

ٖلى الجمُ٘ ؤن ٣ًخى٘ بإهه ال ًم٨ً ألي َٝغ لىخضٍ ؤن ًىاظه َظا ــ  4

ُب والخُغ اإلااخ٤، وؤن ٖلُىا ؤن هضع٥ ظمُٗا ؤن م٣خل  املخُِ الَغ

جي، صولت وجىُٓماث و٦ُاه ]اإلاؿإلت ؤنبدذ حضًت  ا"الجمُ٘" الَى

م الش٣ت بالخاعط واؾخٗضاص ٨ًًم "[و"وحىصًت ؤي َٝغ )صولت ؤو ؤي  في َو

خدال٠ مٗه يض ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الؤخؼاب ؤو جُاعاث( في لٗب لٗبخه في ؤي 

جي.  ؤي َٝغ مً ؤَغاٝ الضازل الَى
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ِ بال٨خاب، ؤًًا، بٌٗ اإلالخ٣اث طاث َاب٘ جغ٦ُبي وُمغاِظ 
ّ
ب لبٌٗ ٘ ومغج

ت مً لبٌٗ ألاخضار ا وجىيٍُذ  مًامحن ال٨خاب وجى٦ٍُض  لهامت والخُحرة، و٦ظا مجمٖى

الىزاث٤ والهىع والخ٣ضًماث والخٗل٣ُاث حٗؼػ ما ًخم ج٣ضًمه مً و٢اج٘ وؤخضار ٧إصلت 

 ٢ىإ.ملخاولت ؤلاوبغاَحن 

ىا، وبال ٞلُخم  َظا مىظؼ ًٖ َظا الاظتهاص، ٞةن ؤنبىا ٞىخمجى ظؼاء طل٪ ؤظٍغ

 ٟٔ خ٣ىا في ؤظغ الاظتهاص.ِخ 

٤ وهللا  اإلاٞى

ل  23الغباٍ في   2019ؤبٍغ
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 ض؛ ـضآـفب 02حضن٘ 

 معيٙ املداض ّعؤال اإلجَاض

يٍر املؾرب يف ْذه اىظرـيث ةٍِػرسات خػرية. ويزيد ٌَ خػٔرحٓا أُٓا، 
ات أخػر حفيض، غِد أكو ارحتاك يف اىرتكزي، إىل ْاويث لكٓا، حمفٔـث ةٍزنىل

شطيلث حِػدم ـيٓا أيث ضظٔظ ليِشاة.. ومما يتػد ىلع اىليق أكرث أن 
ضاـيخِا، نٍا رصخج دلٍٔغث " سيو سيالىث" يف شياق زٌين آخر، كتو 
ٔات، خبصٔص الصفيِث، " الصايم حاىؿ والرانب خايؿ ".. ـاملؾرب يػيض،  شِ

مصتٔكث، يف ضاىث نصاد ىلع املصخٔى االكخصادي ويف ضاىث وبٍصخٔيات ؽري 
اضخلان ىلع املصخٔى االسخٍايع ويف وطِع إـالس شيايس طامو، واخرتاق 

 ذلايف أصتص يٓدد اشخلرار ووضدة الٔغَ، أرطا وطػتا، بظلك سدي.
ىلد خفخج االسخٓادات وٌلاربات اخلرباء واملختتػني ليخػٔرات اىيت 

اق ضراك ٌا يػرف ب "الربيع اىػريب" خبفٔت ـػاحلات طٓدْا املؾرب، يف شي
ٔد االسخٓادات،  ْذا احلراك ىلع الصاضث املؾربيث. وبخشدد احلراك مرة ذاُيث، حػ
ٔانب ْذه اهلتث اجلديدة، اآلحيث ٌَ الريؿ ْذه املرة،  ٔازاة يه األخرى، تل ةامل

ا ةاتلطديد. وٌَ ٌديِث ٔاْز  احلصيٍث وأض
"اذلايت"  الظػيب املؾريب؟ ٌا يه احلدود ـيّ ةنيـٍا ذا يػين ْذا احلراك 

اُاحّ؟ ْو يٍكَ الربع ةني  "ْتَّث الريؿ" احلاحلث و"املٔطٔيع"؟ ٌا يه ْر
ا اشخٍراريث هلا وملػابلٓا، أو ةػتارة أخرى، ْو  20و"ضركث  ـرباير" واغختاْر

ـرباير" ةاحلصيٍث ةػد شتات مخس شنني ةالرباط؟ أم أٍُٓا  20اشتيلظج "
  . تخخيفخني؟. ٌا اذلي يٍكَ أن يٍزي  ال ٌٍِٓا؟.حمػخني
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ضار ةػض املختتػني ةني أغروضخني رئيصيخني يف ٌلاربث ْذا احلراك؛ ةني 
ٌَ يخػامئن ٌػّ ىلع أُّ ضراك طػيب أميخّ ٌػػيات ادليِاٌيث االسخٍاغيث 

ت ااجلامجث غَ الهصاد االكخصادي وحفاكً املظالك االسخٍاغيث وإـالس اخليار
ٔد، وبني ٌَ يرى أن ِْاك مؤامرة ٌدةرة ٌَ الصي اشيث املػخٍدة، ىلع ٌدى غل

ٔم يف  اخلارج تصخٓدف وضدة ابلالد اىرتاةيث واملشخٍػيث، ىلع ؽرار ٌا جيري احل
ةرلان املرشق اىػريب اىيت يخً حدٌريْا ٌَ كتو اىلٔى االشخػٍاريث، يف أـق 

وأي ابلػديَ يف ٌلاربث حلصيٍٓا.؟ أيَ احلليلث ةني " ادلاخو " و" اخلارج "
احلراك والٔطع يف املؾرب ْٔ األرسص واألكرب إىل احلليلث؟ أم أن ِْاك رأي 

 ذاىد؟ ٌاذا يٍكَ أن يكٔن وٌا اذلي يٍكَ أن يٍزيه؟.
ٔ ٌَ ذالذث أسزاء،و ضىت ُلؿ غِد شؤال ٌػىن ْذا  يف ْذا الهخيب، ْو

اهل  احلراك اُاحّ وٌآالحّ.. وٌػىن املخاض وآالٌّ وٌآ وٌآالحّ، وشؤال اإلسٓاض وْر
ٔضيد  وخيتاحّ واألـق املِظٔر املفخٔح ىلع لك االضخٍاالت، والشترشاف ابلديو ال
ٔدي املاضق وادلاًْ.. ضىت ُلؿ غِد ْذه  ٔس املٍكَ لإلـالت ٌَ اخلػر ال
األشئيث اىػاٌث وٌا يخٔدل غِٓا ٌَ أشئيث ـرغيث نررية، وضىت نصترشف ْذا 

ٔشئ  يف رأي صاضتّ، ْذه حماوىثابلديو "اذلي ال ةديو غِّ"  شياشيث،  -ىلراء ة ش
ـرباير ورئيس جلِث ابليان  20ةليً أضد مؤشيس املشيس الٔغين دلغً ضركث 

ٔـّ ٌَ حػرث احلركث وغَ غدم اغٍئِاُّ لربص  اىػام اتلأشييس هل اذلي غرب غَ خت
ان ٌِذ ابلدايث، رؽً اخنراغّ، وبكو محاشّ  ، يف لك ـػاحلات احلركث.1الْر

                                                           
بض الخمُض   1 " اإلاًاص )بلى ظاهب نىعة ٖبض الؿالم ًاؾحن ٖو ـ صعظت جًمحن نىعجه في الٞخت " ألازُبٍى

ٗه ما ؾمي " الكباب اإلال٩ي " =  البلُجُت  اإلاى٧ى٫ بلحهم  اضخي وهُجي والٗىوي( الظي ٞع ؤمحن وزضًجت الٍغ

ً... 20وؿ٠ جٓاَغاث خغ٦ت  خضاء ٖلى اإلاخٓاٍَغ  ٞبراًغ والٖا
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 اعتَالل

ً وػٖماء، ؤو قٗاعاث لخغ٧اث  ًدٟٔ اإلاىعور الش٣افي ؤلاوؿاوي م٣ىالث إلا٨ٍٟغ

وزىعاث، ج٨ش٠ الخٗبحر ًٖ مدُاث ٞاع٢ت، الؾُما جل٪ التي جاعر لخدىالث اظخماُٖت 

خ٨ش٠ اإلاٗجى في َظٍ اإلا٣ىالث،  ش الكٗىب. ٍو ُت لالهخ٣ا٫ بحن مغخلخحن مً جاٍع هٖى

الكعب " . وقٗاع1الث الىىُٖت مً الهى٠ الجظعي وباألزو، بطا ٧اهذ َظٍ الخدى 

ض إؾلاٍ الىظام َظا الكٗاع الهاصع الظي ؤلهب، ٖلى مضي قهىع وؾىىاث  "،ًٍغ

قىإع اإلاضن وؾاخاتها، بمٗٓم ألا٢ُاع الٗغبُت، َى واخض مً َظٍ اإلا٣ىالث اإلااعزت 

الكاب  ملخاى مٟخىح ٖلى جٟاٖالث خبلى، بٗض اقخٗا٫ الشىعة في جىوـ، بزغ اهخداع

ا مُل٘ ؾىت 
ً
ؼي اخترا٢ ٍؼ وبٗض ايُغاع الغثِـ بىٗلي، للهغوب،  2011دمحم البٖى

اؾدؿالما، ؤًاًما بٗض طل٪. ول٣ض اػصاصث خّضة الخٟاٖالث ؤ٦ثر ٞإ٦ثر بٗضما حّٗضث 

الؿىت لهب الشىعة الكٗبُت جىوـ لخُا٫ ظل ألا٢ُاع الٗغبُت ألازغي، والؾُما بٗض 

 اٖا وبك٩ل صعاماج٩ُي.حؿا٢ِ بٌٗ عئوؽ ألاهٓمت، جب

بُٗت الخغا٥ ومضاٍ  بّن َظا الكٗاع اإلاٟغوى ؤن ٩ًىن ٞانال بحن مغخلخحن، َو

في اإلا٩ان والؼمان، ظٗلىا هىًم و٢تها بلى جهّىٍع للمغخلخحن ؾاص ٦شحًرا زال٫ امخالء 

ى جهىع الىا٢٘ الٗغبي، خُجها، ٦ما لى حٗل٤ ألامغ  ً، َو اإلاُاصًً والكىإع باإلاخٓاٍَغ

اة الىي٘"، خُض جمىث ألام مً ٖؿغ املخاى زال٫ وي٘ ولُضَا. ؤما ألام  بدالت "ٞو

مىهُالُت الجضًضة" ، ؤو بخٗبحر اإلاغخىم َكام 2املخخًغة مً الىي٘ ٞهي صولت "الباجٍغ

                                                           
ىُت الٟغوؿُت، بط ٧اهىا  1 سُت لشىاع ٞغوؿا اإلامشلحن للكٗب في الجمُٗت الَى مً مشل اإلا٣ىلت الخاٍع

ش  ـ الؿاصؽ ٖكغ بخاٍع ، ٖىضما ظاءَم 1789ًىهُى  23ٌٗخهمىن في ؤو٫ ٖهُاٍن ظماعي ألوامغ لَى

ْض و٢ل الخاظب اإلال٩ي بإمغ مً اإلا ُٖ ل٪ ٣ًطخي بًغوعة زغوظهم وبزالء اإلاٗخهم ٞإظاب محرابى: "

 لؿُض٥ بهىا َىا بةعاصة الكٗب ولً هسغط مىه ؾىي ب٣ّىة الخغاب!".
ّٗغٝ ظىن ٞغاوؿىا مُضاع الضولت "الباجٍغمىهُالُت الجضًضة" ) 2 ٌُnéo-patrimonial بىنٟها "هخاط جٟاٖل بحن )

و٫ الٗهٍغت. لظل٪ ٞةجها ال جىاؾب ال اإلاى٤ُ الؿُاسخي الخ٣لُضي وال اإلاى٤ُ املجخمٗاث الخ٣لُضًت املخلُت والض

ا. ٞالك٩ل واإلآهغ الخاعجي ًىحي بىظىص صولت )وظىص  ًٗ الؿُاسخي للضولت اإلاٗانغة، بل بجها جمخذ مجهما م



20 

ت اإلاؿخدضزت"قغابي، صولت  ٣ب  "ألابٍى ُٖ الجازمت ٖلى الكٗىب الٗغبُت، مىظ ٣ٖىص، في 

ُمىت ممالُ٪ ألاشخام  الاؾخ٣الالث الك٩لُت والاه٣الباث ىا٥ َو ت َىا َو الٗؿ٨ٍغ

ت  اث اإلاُل٣ت ؤو اإلاٛلٟت بمؿاخ٤ُ اإلااؾؿاث الٗهٍغ وبماعاث الٗاثالث والٗكاثٍغ

 ٤ اإلاؼوعة. ؤما الىلُض اإلاىخٓغ ٞهى الضولت الضًم٣غاَُت اإلاؿدىضة إلعاصة الكٗب، ٞو

 ٤ ت ٞو اإلاحرار الخًاعي اإلاٗاًحر الضولُت لخىُٓم وجىػَ٘ الؿلُت وبىاء الضولت الٗهٍغ

 واملخؼون الش٣افي في البالص الٗغبُت.

ٞبراًغ في  20والخغا٥ وفي زًم َظا املخاى، ظاءث خغ٦ت  في َظا الؿُا١

ً جُلٗاتهم  اإلاٛغب لخٗبر ًٖ َمىم اإلاٛاعبت ومٗاهاتهم م٘ الاؾدبضاص والٟؿاص ٖو

اظهت باءَم وؤظضاصَم في مى آلخجاوػَا ببضًل زل٤ُ بمؿخىي جطخُاتهم وجطخُاث 

٨ظا، قإن الخىوؿُحن  الاؾخٗماع والخ٨م الٟغصي بٗض الاؾخ٣ال٫ الك٨لي الظي جالٍ. َو

غة  حن والُمىُحن وباقي الخغ٧اث الٗغبُت باأل٢ُاع ألازغي، ٧اهذ الكٗاعاث اإلاَا واإلاهٍغ

لى مضي ٖكغاث الكهىع،  لٟٗالُاث اإلاٛاعبت وجٓاَغاتهم بمسخل٠ اإلاضن والجهاث، ٖو

ىا٥.جخمدىع خى٫ هٟـ املخ ا، واخضة َىا َو َغ  اوع ألن ألاويإ، في ظَى

ل٣ض ٧اهذ ٧ل َظٍ الكٗاعاث، بمسخل٠ الؿاخاث واإلاُاصًً، التي قهضث 

الاهخٟاياث َُلت ؾىحن الخغا٥ )ومجها ؾاخاث وقىإع اإلاٛغب بالُب٘( جخ٨ش٠ في 

مُلب وقٗاع؛ مُلب قامل، ظام٘، ماو٘، جىخضث خىله مسخل٠ الٟئأث والكغاثذ 

ت املخخلٟت، الاظخماُٖ ت والؿُاؾُت واإلاهىُت والجمٍٗى ت وحٗبحراتها الخىُٓمُت ال٨ٍٟغ

َى: "بؾ٣اٍ الاؾدبضاص والٟؿاص ". ؤما الكٗاع ٩ٞان، ٦ما في ٧ل الؿاخاث، َى "بعاصة 

الكٗب " التي جإ٦ض ؤلاظمإ خىلها في نُٛتها التي ؤباهذ ًٖ ط٧اء واظتهاص وببضإ 

ض..."؛ "بؾ٣اٍ الٟؿاص..."؛ وظمالُت الظا٦غة الجمُٗت خحن جخدغ  ٥ بالػمت: "الكٗب ًٍغ

غ ٞلؿُحن..."؛  "بؾ٣اٍ الاؾدبضاص..."؛ "بؾ٣اٍ الىٓام باليؿبت بلى بًٗها..."؛ "جدٍغ

م الخُبُ٘..."...  بلخ. "ججٍغ

                                                                                                                                                    

 Jean-François: "'بلخ(، ول٨ً مى٤ُ الدؿُحر ًب٣ى 'باجٍغمىهُالُا الضؾخىع، ال٣اهىن اإلا٨خىب، ؤلاصاعة...

Médard, « La spécificité des pouvoirs africains », Pouvoirs, no. 58, (1983), pp. 10-16.). 
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ت والخُاة ؤبى  وفي َظٍ الالخٟاجت اإلاىهٟت للبلض اإلاٟجغ للخغا٥ ولكاٖغ الخٍغ

ي بغهامج ٖمله، بمسخل٠ الؿاخاث، باإلاكغ١ ال٣اؾم الكابي، ازخهغ الخغا٥ الٗغب

ؤبى ال٣اؾم  ٫ واإلاٛغب ٖلى الؿىاء، في مُل٘ ٢هُضة الكاٖغ "بعاصة الخُاة" خُض ٣ًى 

 الكابي: "بطا الكٗب ًىما ؤعاص الخُاة ٞال بض ؤن ٌؿخجُب ال٣ضع".

ل٣ض جدغ٦ذ بعاصة الكٗىب الٗغبُت إلعاصة الخُاة ٞاَتزث الكىإع ماطهت ب٣غب 

٨ً آلاما٫ ما لبصذ ؤن زَبذ، قِئا ٞكِئا، مشل ظظوة آًلت لالهُٟاء، زم الخدغع. ل

ً، ختى اؾخدالذ، بلى نىعٍة؛ ﴿ َؿَغاٍب زابذ آلاما٫ زُباث مغ٦بت ٖىض ال٨شحًر
َ
ه

ا
ً
ئ ِْ

َ
ٍُ ق ِجْض ًَ ْم 

َ
ٍُ ل ا َحاَء

َ
ٰى ِإط  َماًء َختَّ

ُ
ْمأن

َّ
ْدَؿُبُه الظ ًَ  (.39﴾ )الىىع: ِبِلَُعٍت 

ع ٦ِبر آما٫ الكٗىب الٗغبُت اإلاىخًٟت ٦ُبرث زُباتها ٞماطا خهل ختى ؤهه ب٣ض

ٖىضما ونلذ ألامىع بلى زىاجمها؟ َل ًم٨ً للمغء ؤن ٌؿلم بإن ألامىع ونلذ، ٞٗال، 

بلى زىاجمها واهخهى ألامغ، بٗض مغوع زمـ ؾىىاث مً آلاالم وآلاما٫ وبٗض مدُاث 

ؾىىاث في ٖمغ ألامم ال الشىعاث املخخلٟت، ب٩ل اهخهاعاتها واه٨ؿاعاتها؟ ؤم ؤن زمـ 

ا، ؤن جهلر وخضة لل٣ُاؽ ًم٨ً البىاء ٖلحها للخدلُل والخ٣ُُم الجهاجي في  ًجىػ، ل٣هَغ

ش الكٗىب، الؾُما في مشل َظٍ املخُاث  مشل َظٍ اإلاىايُ٘ ال٨بحرة اإلاخٗل٣ت بخاٍع

ا الاظخماُٖت  اإلاىظعة بالخدىالث الىىُٖت الكاملت في ؤوؿا٢ها الا٢خهاصًت وؤََغ

ُت التي ٧اهذ وعاء والش٣ اُٞت وهٓمها الؿُاؾُت؟ ما هي الٗىامل الظاجُت واإلاىيٖى

كلها في جد٤ُ٣ مُالبها التي ٖبرث ٖجها  اهخ٩اؾاث الكٗىب الٗغبُت، في َظٍ املخُت، ٞو

ا ٖالُت لها زال٫ اهخٟاياتها؟ ؤو بٗباعة ؤزغي؛ إلااطا ٞكلذ زىعاث  وخضصث ؾ٣ٞى

جىلت( في جد٤ُ٣ مُالبها التي زاعث مً ؤظلها؟ الكٗىب )لى ؾلمىا بٟكلها زال٫ َظٍ ال

ول٨ً، ٢بل َظا؛ إلااطا ًٚبذ الكٗىب، ؤنال، ٞسغظذ للكىإع جُالب بالخُٛحر 

ا، في وظه خ٩امها مُالبت بًاَم بالغخُل؟ ؤو  وبؿ٣ٍى ألاهٓمت وجهغر، مأل خىاظَغ

ها بٗباعة ؤزغي؛ إلااطا ج٨شٟذ ؤما٫ وزالم الكٗىب الٗغبُت في يغوعة ؾ٣ٍى ؤهٓمت

بِر وزالناث  ِٖ الؿُاؾُت وملخاخُت عخُل خ٩امها؟ ماطا ًم٨ً للمغء ؤن ٌؿخيخج مً 

اهاث  َظا الخغا٥ وما َى الاؾدكغاٝ اإلام٨ً الاهتهاء بلُه بٗض اؾخدًاع آما٫ الَغ

وزُباث اإلاأالث، في َظٍ الجىلت ٖلى ألا٢ل؟ َظٍ هي ألاؾئلت ؤلاق٩الُت لهظٍ اإلا٣الت التي 
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ؤظىبت، ٖلى يىء مًامحن الكٗاعاث واإلاٟاَُم ألاؾاؾُت ؾىداو٫ البدض لها ًٖ 

ت مجها مً مشل  التي ٖبر بها الشىاع واإلاخٓاَغون ًٖ مُالبهم وجُلٗاتهم، والؾُما اإلاغ٦ٍؼ

ت"؛ "٦غامت"؛ "ٖضالت  "بؾ٣اٍ الاؾدبضاص"؛ " بؾ٣اٍ الٟؿاص"؛ "بعاصة الكٗب"؛ "خٍغ

٣خطخي َغح َظٍ ألاؾئلت بكإن َظ ٍ ألاهٓمت اإلاغاص بؾ٣اَها البضء اظخماُٖت"... بلخ. ٍو

وهٕى الخ٩ام  الاؾدبضاصًت والـاؾضة"" بخدلُل َبُٗتها التي ونٟتها قٗاعاث الشىاع بـ

هىٗىن ال٣غاع بها واإلاىؾىمحن في هٓغ قٗىبهم ب  الظًً ًمؿ٩ىن بؼمام ألامىع ٍو

 مً مىا٢٘ اإلاؿاولُاث.. مً زمتالغخُل  الظًً ًجب ٖلحهم"اإلاؿدبضًً والـاؾضًً " 

البىاء ه٣ترح، ح٣ٗبا لألظىبت اإلام٨ىت لهظٍ ألاؾئلت ؤلاق٩الُت، الخٟغ في وا٢٘ 

ى ما هغي الًبِ الاحخماعُحن  والىظام/  ،مسخل٠ ألا٢ُاع الٗغبُت ؤن باإلاٛغب )َو

جخ٣اؾمه، وبن بضعظاث مخٟاوجت(، وطل٪ اهُال٢ا مً  مل٨ُاث وظمهىعٍاث ٖلى الؿىاء،

في مسخل٠ الخغ٧اث الاخخجاظُت والاهخٟاياث مخ٩املخحن هغي ؤجها ألانل  ٞغيِخحن

الاظخماُٖت التي ما جلبض ؤن جخُىع بلى زىعاث. ول٤ًُ الخحز اإلاخاح، ه٣ترح ظم٘ 

ؤوال: ن ٞهما، ٖلى الخىالي االٟغيِخحن في ٞغيُت زالشت ظامٗت. ؤما الٟغيِخ

الىالء / )زاهُا: املجخمع الؼبىوي ، " la non reddition des comptes"؛ الالمداؾبت.. 

مىهُالُت. الخماًت( ؤما الشالشت الجامٗت ٞهي:  الىُىباجٍغ
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 ـ عؤال االىتكال الزميكضاطٕ باملػضب أّال

 مً ميظْص قضاٛٗ "الئْباتضميْىٔالٔ٘"

 إشكبنٛخ انشكم انؼصش٘ ٔانجْٕش انزمهٛذ٘ نهذٔنخ -1

ما َى ال وٗخ٣ض ؤهه ًم٨ً م٣اعبت مىيٕى "ٖؿغ الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي باإلاٛغب" )٦

ٌّ الىٓغ ًٖ َابٗها اإلال٩ي ؤو ألامحري  الكإن باليؿبت بلى باقي الضو٫ الٗغبُت، بٛ

ً مىه مٟهىم  ِ
ّ
مىهُالُت"ؤوالؿلُاوي ؤوالجمهىعي(، بك٩ٍل ؤوضر مما ًم٨  "الىُىباجٍغ

ا الٗهغي. ٞما  ا الخ٣لُضي ومٓهَغ َغ لخدلُل َبُٗت الضولت اإلاٛغبُت وهجاهتها بحن ظَى

مىهُالُحن؟ الظي ًمحز الىٓام و  ؾُاسخي -طل٪ ؤّن البىاء الؿىؾُىالضولت الىُىباجٍغ

للمجخمٗاث الخضًشت الٗهض باالؾخ٣ال٫ ٌّٗض مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي اؾخ٣ُبذ اَخمام 

ُت، ٖلى مضي ال٣ٗىص الؿخت اإلاايُت.  املخللحن والباخشحن مً مسخل٠ الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ

ذ الاَخماماث بدىٕى جل٪ الخ٣ى٫ وؤ ظهؼتها اإلاٟاَُمُت، جىػٖذ و٦ما جىػٖذ وجىٖى

ت ألصخاب َظٍ  ذ الاظتهاصاث، ؤًًا، اهُال٢ا مً ال٣ىاٖاث واإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ وجىٖى

الاظتهاصاث واهُال٢ا مً ألاؾئلت ؤلاق٩الُت التي ؤَغث ؤبداثهم وصعاؾاتهم. ٣ًى٫ اإلاشل 

الٟغوسخي "بّن خؿً َغح الؿاا٫ َى بمشابت خله"، ومً زّمت ا٢تراخىا، مىُل٣ا للبدض 

ت ٖلى ف ي َظا ال٣ؿم مً اإلا٣الت، الؿاا٫ الخالي: ماطا ٧ان ؤزغ الخ٣بت الاؾخٗماٍع

البيُاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت الؿاثضة في املجخمٗاث اإلاؿخَٗمغة والخضًشت الٗهض 

 "الاؾخ٣ال٫" ٦ما َى خا٫ اإلاٛغب؟ بـ

َظا َى الؿاا٫ املخىعي لضي مسخل٠ الباخشحن، ٦دصخُو ؤولي ًغتهً به ؤي 

الؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل والخى٢٘ إلاأ٫ ومؿاعاث الخدى٫ والخُىعاث املخخملت بهظٍ جُل٘ 

البلضان. واهُال٢ا مً َظا الؿاا٫ ؾىداو٫، مً الخ٣ل الؿىؾُىلىجي، ؤن هدل٤، 

ت مٗا. ألاولى م٘ الٟغوسخي ظىن  ٗا، م٘ بٌٗ ٢غاءاٍث جغ٦ُبُت للماع٦ؿُت والُٟبحًر ؾَغ

الشالشت م٘ الباخض و لؿُُجي َكام قغابي، الشاهُت م٘ الٗغبي الٟو ٞغاوؿىا مُضاع، 

 اإلاٛغبي دمحم ظؿىؽ.
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2

الضولت الباجٍغمىهُالُت الجضًضة هي "هخاط جٟاٖل بحن املجخمٗاث الخ٣لُضًت املخلُت 

والضو٫ الٗهٍغت. لظل٪ ٞةجها ال جىاؾب ال اإلاى٤ُ الؿُاسخي الخ٣لُضي وال اإلاى٤ُ الؿُاسخي 

ضولت اإلاٗانغة، بل بجها جمخذ مجهما مٗا. ٞالك٩ل واإلآهغ الخاعجي ًىحي بىظىص صولت )وظىص لل

َظٍ  .1.."باجٍغمىهُالُابلخ( ول٨ً مى٤ُ الدؿُحر ًب٣ى  الضؾخىع، ال٣اهىن اإلا٨خىب، ؤلاصاعة...

بخضي الخالناث التي اهخهى بلحها مُضاع، في ؾُا١ ظهضٍ ال٨ٟغي ال٨بحر لخدضًض مٗجى 

٧إخض ؤَم اإلاٟاَُم التي خاو٫ ؤن ٣ًغؤ بها وا٢٘ وزهاثو َظٍ " ٍمىهُالُت الجضًضة"الباجغ 

الضولت التي ؤهجؼ بكإجها ٖضة ؤبدار وصعاؾاث. َظٍ ألابدار والضعاؾاث التي خاو٫ 

٣ُا ـ الجىاب ًٖ  ،زاللها ٦مخسهو في صعاؾت "الضولت ما بٗض الاؾخ٣ال٫"، الؾُما في بٍٞغ

ت وال٣ُُٗ غخلت "ما ٢بل الاؾخٗماع" وآزاع َظٍ مت م٘ البيُاث الؿاثضة في اؤؾئلت ؤلاؾخمغاٍع

 اإلاغخلت ٖلى الخدىالث الاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت في َظٍ البيُاث.

مىهُالُت  وهغي ؤّن ؤو٫ ما ٌؿخىظب الخى٠٢ ٖىضٍ في َظا اإلاهُلر الجضًض، "الباجٍغ

مىهُالُت، ب . ٞالباجٍغمىهُالُت 2اإلاٗجى الُٟبري الجضًضة"، َى نٟت "الجضًضة" الىاٖخت للباجٍغ

الجضًضة، ٦ما ظاء في حٍٗغ٠ مُضاع، هي هخاط جٟاٖل بحن املجخمٗاث الخ٣لُضًت املخلُت 

ت وجإزحر صو٫ قما٫ البدغ اإلاخىؾِ ألاوعوبُت، بٟٗل الاؾخٗماع، في جل٪  والضو٫ الٗهٍغ

واخض  حن مخىا٢ًحن،ُاملجخمٗاث. ولظل٪ ٞهي صولت مٟاع٢ت حكخٛل بمى٣ُحن ؾُاؾ

ج٣لُضي مىعور ًٖ الضولت الباجٍغمىهُالُت ما ٢بل الاخخ٩ا٥ بالٛغب وز٣اٞخه، والشاوي ًٍغض 

الٗهغ ومخُلباث الضولت الخضًشت واإلاٗانغة، بٗض ؤن ٌُٗي الاهُبإ بإهه مىا٦ب لغوح 

بةوكاء ماؾؿاث ق٩لُت وؤلاب٣اء ٖلى مى٤ُ  "زغوط" الٛغب هدُجت "الاؾخ٣الالث"

مىهُالُا ٧لُت ٦ما ٧ان  الُاباجٍغمىهُالدؿُحر  ج٣لُضًا. وبالخالي، ٞةن َظا الىٓام لم ٌٗض باجٍغ

                                                           
1 J. F. Médard, « La spécificité des pouvoirs africains », in: Pouvoirs, no. 58, (1983), pp. 10-16. 

ى امخضاص للىٓام البٍُغغ٧ي الؿلُت الباجٍغمىهُالُت، هي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الهُمىت في املـ   2 جخمٗاث الخ٣لُضًت. َو

)البُتي( الظي جمحز بخمغ٦ؼ الثروة وال٣غاع اإلاُل٤ ٖىض عب ألاؾغة )ألاب( في قٗىب الٗكاثغ البضاثُت خُض ال 

ٌ مىه. ٞهى،  ، وال مباصعة، مً ؤي مؿخىي ٧ان ًخٗل٤ بإمىع البِذ، صون جٍٟى ٢غاع، ٢بل وال بٗض ٢غاٍع

 الىخُض لهى٘ ال٣غاع، ؤي إلاماعؾت الؿلُت. )ؤهٓغ ما٦ـ ُٞبر في الضولت واملجخم٘ ً(. وبةَال٢ُت، اإلاهضع
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ت، باٖخباع ظملت مً الخىُٓماث طاث الُاب٘  مً ٢بل ببيُاث وماؾؿاث ج٣لُضًت نٞغ

الخضاسي التي صزلذ م٘ الاؾخٗماع ولم ج٨ً مىظىصة ٢بله ؾىاء في الا٢خهاص ؤو ؤلاصاعة 

ا، وال َ حَر ت ٚو ى هٓام خضاسي جماما باٖخباع َبُٗت الخ٨م وؤؾلىب اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

ا هٓام هجحن، زلُِ 
ً
مىهُالي. بهه بط بصاعجه اللظًً ما ًؼالان ًيخمُان إلا٣ىماث الىٓام الباجٍغ

بحن الخ٣لُضي والخضاسي ؤو، بطا قئىا بٌٗ الخض٤ُ٢، بحن الك٩ل واإلآهغ الخضازُحن 

غ الخ٣لُضي. مً َىا اظتهاص الُٟب حن الجضص في ابخضإ وهدذ َظا والٗم٤ ؤو الجَى ًر

مىهُالُت في َىعَا ألاولي  ا ًٖ الباجٍغ مىهُالُت الجضًضة"، لخمُحَز اإلاهُلر الجضًض، "الباجٍغ

 ٦ما خضصٍ ُٞبر.

غة  مىهُالُت الجضًضة ٖضة ؾماث، ٖلى عؤؾها زالر ؤؾاؾُت مَا وللباجٍغ

ال٫ صعاؾاجه ز مُضاعللمغج٨ؼاث ألازغي اإلامحزة لهظا الىٓام، وهي، ٦ما ًدضصَا 

٣ُا: ا مً صو٫ بٍٞغ حَر  الٗضًضة ًٖ ال٩ىوٛى )ػاًحر( و٦ُيُا والىُجغ ٚو

زلِ وجضازل الكإن واإلِال٪ الٗام م٘ الكإن واإلِال٪ الخام، َظا الخضازل ؤ.  

 
ُ
ٗجى بالًبِ في الضو٫ اإلاٗانغة بالٟهل بحن الظي ًجٗل مً الضولت )التي ح

ًض الخا٦م، وبالخبُٗت في ؤًضي الكإهحن( ٖباعة ًٖ م٣اولت ؾُاؾُت زانت في 

ألا٢اعب واملخاؾِب والؼبىاء مً خاقِخه املخُُت به في الٗانمت واإلامشلت له 

 في اإلاىا٤َ. )صولت الٗهبُت في َىع وكإتها في ؤَغوخت بً زلضون(.

لى بلى ألاؾٟل، ب.   شخهىت الٗال٢اث الؿُاؾُت بدُض ًهبذ الخ٨م، مً ألٖا

اإلاٗانغة وماؾؿاتها الغ٢ابُت، بحن ؤًضي  زالٞا إلاا َى ألامغ في الضولت

ؤشخام؛ شخو الخا٦م ٖلى مؿخىي البلض ومً ًٟىى لهم خ٨مه 

 اإلاُل٤، مً ؤ٢اعبه وم٣غبُه، ٖلى مؿخىي ألا٢الُم.

ل اإلاىاعص الؿُاؾُت بلى مىاعص ا٢خهاصًت )الجاٍ اإلاُٟض للما٫ في ؤَغوخت ط.   جدٍى

ى ما ًُٟض الاؾخدىاط ٖلى اإلامخ 1بً زلضون( ل٩اث الٗمىمُت، اهُال٢ا مً َو

                                                           
(، الٟهل 2004ٖبض الغخمً بً زلضون، اإلا٣ضمت )بحروث: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  1

 .406الخامـ، م 
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ى، ؤًًا، ما  ٢ىة اإلاى٢٘ الؿُاسخي وؤلاصاعي اإلاُمئن لٗضم ج٣ضًم املخاؾبت. َو

ىُت  ؾُٗٝغ في ؤصبُاجىا الخضًشت باؾخٛال٫ الىٟىط وجهب الثروة الَى

اع ًيبه مُضاع لجضلُت اعتهان الضٖم بحن اإلاا٫ وازخالؽ  الٗام. وفي َظا ؤلَا

مىهُالي ٣ُٞى٫: "بّن اإلاى٢٘ الؿُاسخي والىٟىط الا ٢خهاصي في الىٓام الباجٍغ

خىاء بًٟل الؿُاؾت  مىهُالي ٌؿخُُٗىن الٚا الٟاٖلحن في الىٓام الباجٍغ

 .1ول٨ىه ًجب ٖلحهم ٦ظل٪ ؤن ٌٛخىىا لُماعؾىا الؿُاؾت"

مىهُالُت تبّن َظٍ اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت الشالز  هي التي حك٩ل ؤؾـ الضولت الىُىباجٍغ

ا.  ٦ما عنضَا وخلل بها مُضاع زهاثو وممحزاث البىاء والًبِ الاظخماُٖحن في بَاَع

ٞخضازل الا٢خهاصي بالؿُاسخي والًٟاء الخهىصخي بالٗمىمي وشخهىت الؿلُت 

ه... ٧ل طل٪ ًٟطخي  وزىنهت ظهاػ الضولت بحن ًضي الخا٦م واإلاٟىيحن لهم مً َٞغ

ٗجي بحن ًضي بلى وا٢٘ مً التراجب والٗال٢اث الاظخماُٖت ججٗل م٣ضعاث البلض اإلا

٤ زُاَت  ٛخىىا لُد٨مىا، ٞو ناخب الؿلُت الظي ًد٨م م٘ خاقِخه لُٛخىىا َو

مُضاع، بُٗضا ًٖ ؤي بم٩اهُت للمؿاءلت ؤو املخاؾبت الوٗضام ال٣ىاهحن لظل٪ ؤو لٗضم 

 ظضواَا، ختى بطا وظضث، لٗضم بم٩اهُت جُٟٗلها ٖلى الخا٦محن.

ظا الىمِ مً البىاء الؿُ اسخي، ٞةّن َظا الىٕى مً الخ٨م وبدؿب َظا اإلاى٤ُ َو

خه في اإلاباصعة وؤلاهماء الاظخماُٖحن. وال  ظا ألاؾلىب مً الخضبحر ال ًتر٥ لال٢خهاص خٍغ َو

مجا٫ لالؾخٟاصة مً الا٢خهاص بال إلاً ًضزل في هُا١ الخاقُت لهلت ال٣غابت ؤو الىالء 

اًت ؤو بدماًت الخاقُت بك٩ل مً ألاق٩ا٫. ولظل٪ ال جج ض في صو٫ وإلاً ًدٓى بٖغ

مىهُالُت الجضًضة ٚحر الخا٦م وؤ٢اعبه وػبىاثه َم اإلاؿخدىطون ٖلى ؤَم مٟانل  الباجٍغ

اليكاٍ الا٢خهاصي. وبطا وظضث اظتهاصاث ومباصعاث وم٣اوالث ا٢خهاصًت في َظا 

الهامل ؤو طا٥، ٞةجها حكخٛل بضون ؤي يماهاث ومهضصة، في ؤي خحن، بسى٣ها وختى 

                                                           
1_ Yves-André Fauré & Jean-François Médard, "L'Etat-business et les politiciens 

entrepreneurs. Néo-patrimonialisme et Big Men: Economie et politique", in: Ellis S. & Fauré 

Yves-André (eds.), Entreprises et entrepreneurs africains (Paris: Karthala; ORSTOM, 1995), 

p. 289-309; p. 295. 
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ا ٧ان ًجغي في بَاع املخؼن ال٣ضًم باإلاٛغب يمً ما ٧ان مهاصعتها مً خحن آلزغ، ٦م

٪" ٌٗٝغ بـ  .2ؤو ما ؤنبذ مٗغوٞا في الى٢ذ الغاًَ بدمالث "الخُهحر" 1"الختًر

ىُت والاؾخدىاط ٖلى اإلاا٫ الٗام واؾخٛال٫ الىٟىط واؾخٗما٫  بّن جهب الثروة الَى

مىهُالُت الؿلُت اإلاُل٣ت للىنى٫ لهظٍ الٛاًت هي ما ٌك٩ل ؤؾاؽ الضولت  الباجٍغ

الث٤ وؾلى٧اث  الجضًضة. وهي ما ٌك٩ل ٦ظل٪ ألاؾاؽ اإلاخحن لؿُاصة ؤوؿا١ ز٣اُٞت ٖو

اظخماُٖت جمحز َظٍ املجخمٗاث ٧املخؿىبُت واملخاباة وال٣بلُت والؼبىهُت؛ َظٍ الٗالث٤ 

التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جًُٟل لأل٢اعب ؤو ألانض٢اء الصخهُحن ؤو الؼبىاء والخم٨حن 

ال٢اتهم الخانت ؤو لهم في اإلا خباع ٢غبهم ٖو ىانب، لِـ ل٨ٟاءاتهم ومهاعاتهم وبهما اٖل

 ب٣ضع ما ًضٞٗىن م٣ابل جل٪ الخضماث.

 ْشبو ششاثٙ ٔاألثٕٚخ انًغزحذثخ -3

٣ُت،  مىهُالي الجضًض، ٦ما صعؾه مُضاع بمسخل٠ البلضان ؤلاٍٞغ الىٓام الباجٍغ

ذ في ججغبت الٟلبحن همىطظا ًٖ الخجغبت آلاؾُى  ما ٦شحر مً الباخشحن و٧اٍو حَر ٍت، ٚو

الظًً جىاولىا ججاعب ؤزغي مسخلٟت بٗضص مً الضو٫ في ال٣اعاث الشالر الخضًشت الٗهض 

٩ا الجىىبُت.. َظا الىٓام ٧ان ؤًًا مىيٕى اَخمام  ٣ُا، آؾُا وؤمٍغ باالؾخ٣ال٫، بٍٞغ

واوكٛا٫ ٖضص مً الباخشحن بخجغبت الضو٫ الٗغبُت. وه٣ترح َىا مشاال ًٖ َظٍ 

ت اإلاؿخدضزت" لهاخبها الؿىؾُىلىجي ا لضعاؾاث للؿُا١ الٗغبي م٣ىلت "ألابٍى

الىظام ألابىي  ٟٞي ٦خابه ًٖ الٟلؿُُجي الغاخل ٢بل بً٘ ؾىىاث؛ َكام قغابي.

                                                           
ش الؿُاسخي اإلاٛغبي، وهي 1 ض ؤخض الىظهاء ؤو  هي ٖملُت قهحرة في الخاٍع ب٢ضام الؿلُان اإلاٛغبي ٖلى ججٍغ

ت ومهاصعة  ت واإلااصًت مً ٖؼ٫ في اإلاىا٢٘ الؿلٍُى الٗاثالث اإلاخىٟظة مً ٧ل مهاصع الىٟىط الغمٍؼ

ت بال٣خل والسجً. )ؤهٓغ مشال ه٨بت آ٫ الجامعي ٖىض لىَـ آعهى(:  اإلامخل٩اث وعبما مً الخُاة والخٍغ

Louis Arnaut, Au Temps Des Mehalla ou Le Maroc De 1860 à 1912 (Casablanca: Editions 

Atlantides, sans année de publication), p. 90. 
٤ ألامغ بدملت ؾىت  2

ّ
ـ البهغي. 1994ًخٗل ً، بةقغاٝ وػٍغ الضازلُت الؿاب٤ بصَع  يض اإلاؿدشمٍغ
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ف املجخمع العغبي
ّ
٢ضم قغابي صعاؾت ٖم٣ُت، خ٣ّب لها مىظ الٗهغ  ،1وإقيالُت جسل

 
َ
وجُىعَا ومالبؿاث وؾُا٢اث وممحزاث ٧ل  الجاَلي بلى ؤًامىا َظٍ، جىاو٫ ٞحها الٓاَغة

مغخلت ٖلى خضة، ما ظٗلها جدٓى باَخمام ٦بحر في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت وحؿخ٣ُب 

 اهدباٍ ؤوؾاٍ نى٘ ال٣غاع ٖلى هُا١ واؾ٘.

مً البضاًت، ًدغم قغابي في اإلا٣ضمت ٖلى جدضًض مٟهىمه ما٦ضا ٖلى اهبشا١ 

ت" ًٖ همىطط ت ٦ما ٖهضجه )وحٗهُضٍ( املجخمٗاث  "الىٓام ألابىي والبيُت ألابٍى ألابٍى

ال٣ضًمت ؤو الخ٣لُضًت الؿاب٣ت لٗهغ الخضازت، في بىاٍ الؿُاؾُت والاظخماُٖت والىٟؿُت. 

َى اػصواظُخه ، وما ًمحز َظا اإلاٟهىم، ٦ما ًيبه بلى ال٣هض مً اؾخٗماله َىا٫ البدض

ت ألهه "... ٌكحر بلى هٓامحن مترابُحن ال هٓام واخض،  الىٓام ألابىي الخ٣لُضي ال٣ضًم الىٍٓغ

والىٓام ال٣اثم في مجخمٗىا الٗغبي الُىم "... لِـ  2والىٓام ألابىي الجضًض ؤو اإلاؿخدضر. "

هٓاما ج٣لُضًا باإلاٗجى التراسي، ٦ما ؤهه لِـ مٗانغا باإلاٗجى الخضازىي، بل َى زلُِ ٚحر 

ًسخل٠ ًٖ ؤي هٓام مخماػط مً ال٣ضًم والخضًض، مً التراسي واإلاٗانغ: هٓام ٍٚغب 

الخٔ الباخض ؤّن َظا الىٓام َى الظي بضؤ في الدك٩ل مىظ هدى ماثت ؾىت ألازحرة 3آزغ" . ٍو

في املجخم٘ الٗغبي ظغاء انُضامه بالخًاعة الٛغبُت الخضًشت،، ٚحر ؤّن َظا الخُٛحر لم ًاّص 

ا" بلى اؾدبضا٫ الىٓام ال٣ضًم بأزغ ظضًض، بل "بلى جدضًض ال٣ضًم صون حُٛحٍر ظ ظٍع

ه الظي ًضعي الترار  ض مً هٖى ى ما اهبش٤ ٖىه الىٓام ألابىي اإلاؿخدضر الٍٟغ ٞدؿب، َو

 .5، "... في خحن ؤهه ًبُٗض ًٖ الخضازت الصخُدت ُبٗضٍ ًٖ الترار الخ٣ُ٣ي"4والخضازت مٗا

                                                           
1 Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: 

Oxford University Press, 1988.) 

٠ املجخم٘ 1992و٢ض نضعث جغظمخه بلى الٗغبُت في ٖام 
ّ
: َكام قغابي، الىٓام ألابىي وبق٩الُت جسل

ذ )بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،   (.1992الٗغبي، جغظمت مدمىص قٍغ
 .15اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
 اإلاغظ٘ هٟؿه. 3
شل خؼب ألانالت واإلاٗانغة في اإلاٛغب؛ خُض ؤ٢ضمذ الؿلُت ٖلى جإؾِـ خؼب ب٣ُاصة مؿدكاع مً م 4

ا والىػٍغ اإلاىخضب في الضازلُت ؾاب٣ًا ٞااص ٖلي الهمت. ًُ  اإلال٪ خال
 .15قغابي، الىٓام ألابىي...، م  5
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ولُىضر قغابي َظٍ الخالنت التي اهخهى بلحها ب٣ىله بّن ْاَغة الىٓام ألابىي 

ً ووا٢ٗحن ًالٟان بيُتها اإلااصًت، َما الخضازت اإلاؿخدضر حؿخمض مٗ ىاَا مً حٗبحًر

والىٓام ألابىي. ٟٞي الى٢ذ الظي ٌكحر الخٗبحر ألازحر بلى املجخم٘ الخ٣لُضي، بك٩ل 

ذي ممحز، اجسظ ق٩له ألانلي في ؤوعوبا الٛغبُت  ٖام، ًض٫ الخٗبحر ألاو٫ بلى جُىع جاٍع

ذي ًٖ الى ٓام الخ٣لُضي، ٞيكإ ٖىه الىٓام ألابىي التي قهضث بظل٪ ؤو٫ اهٟها٫ جاٍع

خباع ؤن الىٓام ألابىي  املخّضر الظي جُىع م٘ الؼمً بلى الخضازت. وبطا ؤزظها في الٖا

املخضر في املجخمٗاث الٗغبُت َى هدُجت ؾُُغة ؤوعوبا الخضًشت، وؤن " الخدضًض " 

؛ جابٗادضًشا" هدُجت الىٓام ألابىي وألاويإ الىاقئت ٖىه، ال ًم٨ً بال ؤن ٩ًىن "ج

وبالخالي، ٌؿخيخج الباخض ؤهه "... مً املخخىم ؤال جاصي ٖال٢اث الخبُٗت بلى الخضازت بل 

بلى هٓام ؤبىي " مدّضر "، ؤي الىٓام ألابىي اإلاؿخدضر. وفي َظا اإلا٣ام ٞةن الخدضًض، 

٦ىاًت ًٖ الخضازت، م٣لىبت عؤؾا ٖلى ٣ٖب"
. ولظل٪ ًلّر قغابي ٖلى يغوعة امخدان 1

ام ألابىي ومضي جُىعٍ بالخضازت ٦بيُت وبىاء وبالخدضًض ٦ضًىامُت ووعي ٣ُٞى٫ الىٓ

ت  ًٖ مضي جد٤٣ َظٍ الاؾخد٣ا٢اث مً ٖضمه: ".. بّن ؤهج٘ الؿبل لٟهم مٗجى ألابٍى

ت وما خل بها  َى الا٢تراب مجها مً مىُل٤ الخضازت، ؤي الى٣ٌُ الجضلي لألبٍى

سُا" جاٍع
ض مً الخىيُذ، بٗض جدلُل2 ظضلُت الخًٕى والىالء والهُمىت مىظ  . وإلاٍؼ

الُت ألاوعوبُت ًم٨ً ؤن  الُت، ًا٦ض قغابي ؤن الامبًر الٗهغ الجاَلي ختى اإلاغخلت الامبًر

جٟخسغ بإجها ؤصزلذ بلى الٗضًض مً ألا٢ُاع الٗغبُت ؤهماَا مخماًؼة مً الضًم٣غاَُت 

الُت ٧ان مسخلٟا البرإلااهُت وألاهٓمت البحرو٢غاَُت. ٚحر ؤن ألازغ الخ٣ُ٣ي لهظٍ  ؤلامبًر

ًٖ َظٍ ألاهماٍ الٓاَغة. ٞخل٪ الضولت اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع ألاوعوبي " لم ج٨ً 

بط ؤن الخانُت اإلامحزة للضولت، مشل  3ؾىي الؿلُىت الىؾُُت في ق٩ل خضًض "

ا وظىعا( بالؿلُت الظي ًخمشل في ؤصاة  الؿلُىت، "... هي الاؾخئشاع الصخصخي )قٖغ
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ُخه لِـ مً مهضع ٢اهىوي )صؾخىعي  الضولت ال٣مُٗت ت، والظي ٌؿخمض قٖغ ال٣ؿٍغ

 .1ؤوختى ج٣لُضي( ول٨ً مً وا٢٘ ال٣ىة والخٟغص بها "

بُٗت َظا البىاء الؿُاسخي، ًهبذ الٟغص صازل املجخم٘ ٞا٢ضا  وفي ْل َظا الىا٢٘ َو

٘ لٟٗالُخه، والوٗضام بم٩اهُاث ؤلاؾهام وخ٣ى١ اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع وبلىعة اإلاك اَع

جغ   خجغص ٍو ىُت، ٍو َِ ص مً خ٣ى٢ه وجهىعاث بىاء املجخم٘ " ًخدى٫ ]الٟغص[ بلى طاث بال مىا

ٗضم ال٣ىة للخإزحر في ال٣غاعاث طاث ٖال٢ت بمجخمٗه ألاوؾ٘" ؤلاوؿاهُت واإلاضهُت، َو
2. 

وهدُجت لهظٍ ألاويإ التي ًجض ٞحها اإلاىاَىىن ؤهٟؿهم في ٨َظا صولت، ٞةن َظٍ 

م، ٦ُاها زاعظُا مٟغويا ٖلحهم ألن مكاع٦تهم الخغة في الكاون ألازحرة جب٣ى، ف ي هَٓغ

يبه قغابي، جّٓل ؤمًغا ٚحر مم٨ً  الٗامت "وختى في خالت يماهتها صؾخىعٍا "، ًالخٔ ٍو

ظا الىا٢٘ َى الظي ًترجب ٖىه،  اَا الضولت. َو ومؿخدُل ما لم جخبىاَا وجغضخى ٖجها وجٖغ

تراب و  ال٣م٘، ٖىصة اإلاىاَىحن للبدض ًٖ البجى هدُجت ؤلاخؿاؽ بالٗؼلت والٚا

 ًٖ اإلاىٓماث 
ً
الاظخماُٖت ألاولُت ٧الٗاثلت والجماٖت ؤلازيُت وال٣بُلت والُاثٟت بضال

ت ٧الخؼب والى٣ابت والجمُٗت والىاصي...  الخضًشت التي ال ًب٣ى لها مً مٗجى في صولت ألابٍى

بلى الخضزالث والىؾاَاث بلخ. وبالخالي الٗىصة بلى ٖال٢اث الخماًت والىالء وبطن 

ا مً الؿلى٧اث اإلاغحكُت والٟاؾضة. حَر  واملخؿىبُت واملخاباة ٚو

 يحًذ جغٕط ٔانشكم انؼصش٘ نجْٕش انذٔنخ انزمهٛذٚخ -4

مً ظهخه، ًدغم الباخض اإلاٛغبي دمحم ظؿىؽ، ٢بل م٣اٌؿخه للىٓام 

مىهُالي الجضًض م٘ هٓام الؿلُت بمٛغب ما بٗض الاؾخ٣ال٫ ؤو ال ىٓام املخؼوي الباجٍغ

مهض الباخض بدىاو٫  الخالي، ٖلى جدضًض ؤؾـ َظا الىٓام وممحزاجه ومى٤ُ اقخٛاله. ٍو

ت" في  ُت الؿُاؾُت التي اهبش٤ مجها الى٣اف ًٖ "ال٣ُُٗت " و"الاؾخمغاٍع الؿُا١ والٓٞغ

ت  اليؿ٤ الٗام للؿلُت بمسخل٠ ؤق٩الها الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وال٨ٍٟغ
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ما بٗض صازل املجخ ُّ مٗاث الٗغبُت، زال٫ الىه٠ الشاوي مً ٣ٖض الؿخِىاث، والؾ

مت  ٍؼ التي َؼث ٧ل شخيء بهظٍ املجخمٗاث. ومً ؤَم ما اَتز في وا٢٘  1967الى٨ؿت َو

ذ في الدؿائ٫ ًٖ جل٪  ٣ُيُاث هسبتها التي قٖغ ا، ؤؾاؾا، ٍو املجخمٗاث الٗغبُت، ٨َٞغ

الخىمُت والضاللت الُب٣ُت لألهٓمت ال٣ُُيُاث الؿاثضة مً ٢بُل ؤَغوخاث الخ٣ضم و 

 التي اصٖذ جبىحها لالقترا٦ُت بٗضة ؤ٢ُاع مً الىًَ الٗغبي.

ظا الخًم مً الى٣اف ال٨ٟغي الظي ؤقاع بلى بٌٗ ؤٖالمه ٦جُمـ بُل و٧اع٫  ٟٞيَ 

م، ظاء َغح الباجٍغمىهُالُت الجضًضة  حَر اؾحن الخاٞٔ ٚو ٣ًا –لُضن والٗغوي ٍو ٞو

جاوػ لألوؿا١ ال٣ضًمت، ألّن َظا الُغح ٌٗخبر مجمل ما خهل ًىٟي خضور ؤي ج –لجؿىؽ

لى مؿخىي الؿلُت الؿُاؾُت مشال "... ال  لى نُٗض الٗالم الشالضٖ  بالضو٫ الٗغبُت، بل ٖو

م ما 1ٌك٩ل بال اهخ٣اال مً ؤخض ؤق٩ا٫ الؿلُت الخ٣لُضًت بلى ؤخض ؤق٩الها ألازغي " ٚغ  ٞ .

ؿخجضاث ٖلى الهُٗض ال٣اهىوي وؤلاصاعي والٗلمي جدؿم به الهُا٧ل الضولخُت الخضًشت مً م

ةجها ال  لى نُٗض ؤق٩ا٫ الخُاب واإلاغظُٗاث ؤلاًضًىلىظُت،ٞ  والخ٨ىىلىجي والضؾخىعي، ٖو

ملُت حؿدبض٫ بٌٗ ؤصواث الىٓام بإزغي م٘ املخاٞٓت ٖلى هٟـ الٛاًاث  حك٩ل بظماال بالٖ 

ىؽ ٢بل ؤن ًلخو ال٨ٟغة بةٖاصة وألاَضاٝ وزضمت الىٓام الباجٍغمىهُالي الؿاثض، ًا٦ض ظؿ

لى ؤجها ".. ؤق٩ا٫  ً الضو٫ الباجٍغمىهُالُت الجضًضةٖ  ى ًخدضرٖ  لى هدى ما، َو ٢ى٫ مُضاع،ٖ 

ـ َىا٥ ختى بضاًت  ً لِ ىا٥ حُٛحر في الخجلُاث الٓاٍَغت لليؿ٤ ول٨ ظضًضة لىٓام ج٣لُضي.َ 

مغاع ؾُاصة الباجٍغمىهُالُت ٞالباجٍغمىهُالُت الجضًضة بطن هي اؾخ 2."الخدى٫ مً وؿ٤ بلى آزغ

م٘ حٗضًل في اإلآاَغ والك٩لُاث ال جمـ ؤؾـ طل٪ الىٓام الباجٍغمىهُالي، وبالخالي، لى قئىا 

ظا اإلاٟهىم، الباجٍغمىهُالُت الجضًضة،   َ جض٤ُ٢ وج٨ش٠ُ ؤَغوخت ظؿىؽ في جدضًض مٗجى

ً ال٣ى٫ بازخهاع  غ الضولت الخللُضًتُٞم٨  .إنها الكيل العهغي لجَى

مىهُالي الجضًض ومى٤ُ اقخٛاله، في هٓغ الباخض مً م محزاث الىٓام الباجٍغ

٦ظل٪؛ "... ٚلبت الٗال٢اث الصخهُت م٘ الخا٦م ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث والخ٣الُض 
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ت، وازخُاع ؤٖىان  واإلاٗاًحر اإلاخضاولت في جدضًض م٣اًِـ وقغوٍ بؾىاص اإلاهام الؿلٍُى

ب مً شخهُت الخا٦م اإلاخد٨م الخا٦م وخاقِخه بدُض ٩ًىن اإلا٣ُاؽ َى مضي ال٣غ 

وطل٪ زالٞا لىٓام البحرو٢غاَُت التي حٗخمض باألؾاؽ ٖلى  1ألاؾاسخي بةؾىاص اإلاهام. "

ال٨ٟاءة... ؤما ال٣غاعاث والازخُاعاث والخضابحر التي ًخسظَا الخا٦م، ٞةن الخلُٟت 

ث ئااإلاخد٨مت ٞحها واملخضصة لها، هي، ؤؾاؾا الاعجباَاث الصخهُت لظل٪ الخا٦م م٘ ٞ

ُت واإلاى٣ُُت  م، بُٗضا ًٖ اإلاٗاًحر اإلاىيٖى خباعاث طاجُت، في الٛالب ألٖا مُٗىت واٖل

ت بطن، ٞةن مى٤ُ  م اإلآاَغ الضولخُت الٗهٍغ ٧األَلُت وال٨ٟاءة والاؾخد٣ا١ مشال. ٞٚغ

مىهُالي  خباعاث ؤزغي، وب٣ضع ما ٩ًىن املجخم٘ زايٗا للىٓام الباجٍغ ألاقُاء ًسً٘ اٖل

 جدؿ٘ ؤَمُت الٗال٢اث الؼبىهُت ويغوعتها صازل املجخم٘.الجضًض ب٣ضع ما 

خباعاث، ؤّن مماعؾت الؿلُت الؿُاؾُت باإلاٛغب  ؿخيخج ظؿىؽ، ل٩ل َظٍ الٖا َو

 
ُ
لذ ح ٗجي "... لِـ الؿهغ ٖلى خماًت ال٣اهىن ب٣ضع ما هي، ؤوال ظٗل مً ًماعؽ ٧اهذ ْو

الؿلُت زاعظا ًٖ هُا١ ال٣اهىن"
انت ـ ٠ًًُ الباخض ـ و٦ظا جدضًض الامخُاػاث الخ 2

 ً وجدضًض مً له الخ٤ في ؤال ًسً٘ لل٣اهىن، و٦ُُٟت زغ١ ال٣اهىن بهٟت ٖلىُت، ٖو

ال٢ت لُبُٗت َظٍ ال٣ىاهحن،  ٍَغ٤ اإلااؾؿاث اإلاٟغوى ٞحها الؿهغ ٖلى خماًخه. ٖو

ومى٣ُها اإلا٣لىب، بالغقىة ٦ٓاَغة ٣ًى٫ الباخض: " مً الىاضر بطن ؤن َظا الىٕى مً 

٨ً مً قإهه ؤن ًس٠ٟ مً ْاَغة الغقىة، بل ػاص في جغؾُش ال٨ٟغة التي حٗخبر الخ٣ىحن لم ً

ؤن اإلاؿاو٫ له خ٤ اؾخٛال٫ الؿ٩ان واهتزإ ؤ٢صخى ما ًم٨ً مجهم، ألن َظا مٗىاٍ ؤهه ٧لما 

ض" ػاص في ظم٘ م٣اصًغ ولى مبالٜ ٞحها، ٧لما ٧ان خ٣ه ًٍؼ
3. 

 رطبثك انجبرشًَٕٚٛبنٛخ انجذٚذح ٔانًخضٌ -5

ت، هُغح آلان، و٢ الضولت مً خُض ماطا ًم٨ً اهُبا١ ض ويٗىا َظٍ ألاعومت الىٍٓغ

مىهُالُت الجضًضة ٣ٞض عؤًىا ؤّن الباخشحن الظًً ٖغيىا ٖلى صولت الاؾخ٣ال٫ باإلاٛغب  الباجٍغ
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إة الضولت  لهم ؤٖالٍ ًا٦ضون ؤّن بخضي ؤَم الؿماث اإلامحزة للمجخمٗاث جدذ َو

مىهُالُت، ومجها اإلاٛغب َ قيلُت اللاهىن وإقيالُت اهـهاله عً بٗا، هي الىُىباجٍغ

ٞباليؿبت بلى دمحم ظؿىؽ، وبٗض اؾخٗغايه إلا٣ىماث الؿلُت الخ٣لُضًت واهٟهام  .الىاكع

املجاالث الترابُت والؿُاؾُت وال٣ىمُت الاظخماُٖت جدذ ّْل َظٍ الؿلِ، ٦ما َى الخا٫ 

٣ُت، ًإحي ٖم٤ مؿإلت "الضولت" مً َظا الا  هٟهام الجؼجي ؤو ال٨لي ما بحن في البلضان ؤلاٍٞغ

ال٣ىمي )جغاجب، طا٦غة ظماُٖت، ٢ُم، مدً، م٨دؿباث  -"مجا٫ الخٗامل الضولتي 

".. باليؿبت لىا في اإلاؼغب، َىان جُابم . لُسلو ؤهه 1ظماُٖت( واملجا٫ املجخمعي"

مىهُالُت الجضًضة واملخؼن  ى ٣ًهض في ؾُا١ جدلُله، 2"قبه مُلم بحن الباجٍغ . َو

 ...الخا٫، املخؼن الخالي؛ ؤي الضولت والؿلُت ٦ما َما آلان بُبُٗت

وهجُب بىصعبالت في صعاؾت لهما و٢ض ؤظاب ًٖ َظا الؿاا٫ بى٫ باؾ٩ىن 

ًٖ  ً ؤّن بق٩الُت ق٩لُت "البٗض ال٣اهىوي" في الضولت اإلاٛغبُت ٢ُاًؾا بالىا٢٘، مٗخبًر

ض َا ح٣ُٗضا َى ؤّن ال٣اهىن ال٣اهىن واهٟهاله ًٖ الىا٢٘ ال جىدهغ َىا، بل بّن ما ًٍؼ

"...  بهظٍ الضو٫ ٢ىاهحن مخٗضصة ومغ٦بت ومخضازلت ومخىا٢ًت، ؤو، لى٣ل، مخمحزة بـ

٧ان ٣ٞض ، في خالت اإلاٛغب. 3ٖال٢اتها الخىاٞؿُت في هٟـ الدك٨ُلت الاظخماُٖت"

الباخشان ًخدضزان ًٖ ألاهٓمت ال٣اهىهُت الؿاثضة، ظىبا بلى ظىب، في اإلاٛغب والتي 
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الٞذ "مضزل للىٓام ال٣اهىوي اإلاٛغبي"، ؤٖاص جغظمتها ػعهحن بٗىىان الت بىصعبهجُب و بى٫ باؾ٩ىن   3

ال٣اهىن بحن الؿماء وألاعى الٗٝغ والكٕغ وال٣اهىن في اليؿ٤ اإلاُٗاعي اإلاٛغبي. " بى٫ باؾ٩ىن لالهدباٍ: 

ليكغة وهجُب بىصعبالت، "مضزل للىٓام ال٣اهىوي اإلاٛغبي"، الضعاؾت وكغث باللٛت الٟغوؿُت ؤو٫ ألامغ في ا

ل " ًىهُى(. ووكغث ؤولى 117ٖضص  32مجلض  1970( ؾىت BESMالا٢خهاصًت والاظخماُٖت ) ، )ؤبٍغ

ىع الٗلىي باملجلت اإلاٛغبُت لال٢خهاص والاظخمإ، ؾىت  الترظماث لها باللٛت الٗغبُت مً َٝغ اإلاغخىمت َػ

لم جيكغ بٗض(، جدذ ، وبحن ؤًضًىا جغظمت ظضًضة للضعاؾت )154ختى 135، الهٟداث مً 4، ٖضص 1978

ٖىىان ال٣اهىن بحن الؿماء وألاعى الٗٝغ والكٕغ وال٣اهىن في اليؿ٤ اإلاُٗاعي اإلاٛغبي ؤٖضَا الباخض 

دمحم ػعهحن الظي ٣ًى٫ بإخض َىامكها ؤهه اؾخٟاص في َظٍ الترظمت الجضًضة مً مىا٢كاجه م٘ ؤخض 

 .2مٗضحها؛ هجُب بىصعبالت. م 
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ظٍ الؿُاصة اإلاخٗضصة لهظٍ اإلاهاصع املخخلٟت هي خضصاَ ا في الٗٝغ والكٕغ وال٣اهىن. َو

التي خظث بالباخشحن بلى الاهُال١، في صعاؾتهما، مً الدؿائ٫ خى٫ بم٩اهُت الخضًض، 

والخالت َظٍ، ًٖ "هٓام" ٢اهىوي ؤنال؟ ووظاَت الدؿائ٫ ج٨مً في ؤن ال٣اٖضة 

ما الىخضة والكمىلُت.. بن َظٍ ال٣اهىهُت َىا ج٣ٟض ؤي مٗجى ب٣ٟضاجه حها َو ا ألَم قَغ

البيُت التر٦ُبُت للىٓام ال٣اهىوي اإلاٛغبي هي التي ؾخىحي لبى٫ باؾ٩ىن، ُٞما بٗض، 

غ مٟهىم " املجخم٘ اإلاغ٦ب ) ( "خُض جخٗاٌل وجخجاوع La Société Compositeبخٍُى

 وجخضازل ٖضة ؤهماٍ بهخاط في هٟـ الدك٨ُلت الاظخماُٖت.

 ًدبحن مم
ٌ
ا ج٣ضم ؤّن ُٚاب الىٓام ال٣اهىن ؤو صولت الخ٤ّ وال٣اهىن َى عص٠ً

ىُت والاؾخدىاط ٖلى اإلاا٫ الٗام  لالؾخئشاع باإلامخل٩اث الٗمىمُت وجهب الثروة الَى

واؾخٛال٫ اإلاىا٢٘ الٗمىمُت والىٟىط لخضمت اإلاهالر الصخهُت وما ٌؿخدب٘ ٧ل طل٪ 

٣ضًم ألا٢اعب واملخاؾِب في اإلاىا٢٘ ٖلى مً مماعؾت الؼبىهُت واملخاباة واملخؿىبُت وج

خؿاب ال٨ٟاءة والاؾخد٣ا١.. ٧ل طل٪ ًخم يمً ٖال٢اث الاؾخٟاصة والخغمان. 

ٞالؿلُت والثروة، في مشل َظٍ ألاوؿا١ هي بحن ًضي ولٟاثضة ٞئت اظخماُٖت مُٗىت 

ظٍ الالمؿاواة واحؿإ الٟغو١ بحن الٟئأث ئاول٨ً ٖلى خؿاب ٞ ث اظخماُٖت ؤزغي. َو

ظخماُٖت وجطخم الؿلُت وحكضصَا والكُِ ٞحها والبظر مً ظهت، وال٣م٘ وجٟا٢م الا 

الخغمان والجٕى واإلاغى والكٗىع بااليُهاص وؤلا٢هاء والتهمِل واإلاهاهت مً و ال٣ٟغ 

هي ألانل ل٩ل الٟؿاص الؿُاسخي وال٨ؿاص الا٢خهاصي والاخخ٣ان ظهت ؤزغي، 

ىُت الغاَىت في . وهي زهاثو م1الاظخماعي والازترا١ الش٣افي محزة للىيُٗت الَى

 مخ٣ضمت بلٛذ خّض "عّص الٟٗل الخغط"؛ ٞجاء خغا٥ 
ً
 ٞبراًغ. 20اإلاٛغب التي بلٛذ مغخلت

  

                                                           
ى ما ًُاب٤ م٣ىلت ال٩ىا٦بي  1 -ؤّن "الاؾدبضاص َى ؤنل ٧ل ٞؿاص". ٞاالؾدبضاص، بىنٟه هٓاًما ؾىؾُىَو

ؾُاؾُا وبيُاث ووعي، و٦ظا بىنٟه ٖال٢اث ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٢اثمت ٖلى الالمؿاواة والتراجب الُب٣ي، 

ُمىت  بُٗت الؿلُت َو خُىع بخُىع مغاخل َو لِـ ولُض الُىم، وبهما َى وا٢٘ اظخماعي له ظظوع في الخاٍعش ٍو

لخا٦محن اإلاال٨حن وزًٕى املخ٩ىمحن املخغومحن ٖلى مغ َظا الخاٍعش. اهٓغ: ٖبض الغخمً ال٩ىا٦بي، َباج٘ ا

 (.2009)ال٣اَغة، صاع الكغو١،  2الاؾدبضاص ومهإع الاؾخٗباص، جد٤ُ٣ وج٣ضًم دمحم ٖماعة، ٍ
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 :ـ االىتكال الزميكضاطٕ باملػضب ثاىٔا

 عؤال الفغار ّاالعتبزار

ُت اإلاازغة ٖلى الخدىالث الا٢خهاصًت  في جٟاٖل الٗىامل الظاجُت واإلاىيٖى

ت، جٓهغ ٖالماث الخإزحر اإلاخباص٫ بحن َاجه والاظخماُٖت ال ها املجخمٗاث البكٍغ تي حٗٞغ

غ لخىاٞـ َظٍ الٗىامل ٖلى مً ٩ًىن الى٣ُت التي  وجل٪ و٧إن وجحرة َظا الخإزحر ًَا

جٌُٟ ال٩إؽ ؤو الها٤ٖ الظي ًٟجغ الىي٘ اإلاىظوع لظل٪ الخدى٫، الؾُما بطا ٧ان 

ُت. مً َىا ؤ َمُت اإلاؿاَمت التي ٣ًضمها ٖلم الخدى٫ مً نى٠ الخدىالث الىٖى

 الىٟـ الاظخماعي في مشل َظٍ الؿُا٢اث.

1

"عّص الٟٗل الخغط" َى مٟهىم مً ٖلم ألاخُاء ًخلخو في وظىب خؿم الازخُاع بحن 

ظخماُٖت ال٣ُمت الٟىاء واملجابهت. ول٣ض اؾخٗاٍع مهُٟى حجاػي في صعاؾخه الىٟؿُت الا 

للبٗض الىٟسخي لخسلٟىا الاظخماعي. ٞؿىاء ٖىض ؤلاوؿان ؤو الخُىان، "... ٢ض ٌؿدؿلم 

غضخ ؤو حهغب َاإلاا بغػث لضًه بم٩اهُت للىجاة، ول٨ً ٖىضما جىٗضم َظٍ  ال٩اثً الخي ٍو

٨شٟها في صٞإ  ؤلام٩اهُت ًخدى٫ ال٠ًٗ بلى ٢ىة بغص ٞٗل خُىي، ٌٗبئ ٧ل َا٢اجه ٍو

، ٣ًى٫ حجاػي مّٟؿًغا للمٟهىم. ٟٞي ؤٖلى مغاخل الايُهاص 2وظىصٍ..." مؿخمُذ ًٖ

وال٣هغ و"... م٘ جغسخ الُإؽ مً الخىاع الؿلمي ؤو الغيىر، ًترسخ ؤلاخؿاؽ بًغوعة 

الٗى٠ )...( اإلاهمت ألاؾاؾُت ؤو اإلاغخلت الخاؾمت في َظٍ املجابهت هي في الخٛلب ٖلى زٝى 

في الجهاًت مٗجى الاهخهاع ٖلى ال٣هغ والغيىر )...( ومىظ  اإلاىث. بن جدضي اإلاىث و٢هٍغ ًدمل

اللخٓت التي ًبضؤ ٞحها ؤلاوؿان اإلا٣هىع بخدضي اإلاىث والٟٓغ ٖلُه، ٩ًىن ٢ض ٢لب، مً 

، ًا٦ض حجاػي في بخضي 3الىاخُت الىٟؿُت الظاجُت املخًت، مٗاصلت الدؿلِ والغيىر..."

                                                           
ا في ا  1

ًّ
ػي، مٗىاٍ ؤه٪ بطا خكغث ٢ُ ت ولم ًب٤ له ؤّي مىٍٟظ "ُخْؼ مىف ًؽ ؤ٧اصًغ ب٥ْ بػم" مشٌل ؤماَػ لؼاٍو

 لإلٞالث، ٞةهه ًخدى٫ بلى ؤؾٍض َهىع.
 55، م مهُٟى حجاػي، الخسل٠ الاظخماعي: مضزل بلى ؾ٩ُىلىظُت ؤلاوؿان اإلا٣هىع... 2
 اإلاغظ٘ هٟؿه، هٟـ الهٟدت. 3
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ج٘ واإلاًُهض الظي ًجض هٟؿه م٣هُا زالناجه. ولٗل َظا َى خا٫ الكباب الٗاَل الًا

ٖلى َامل املجخم٘ واإلآلمت آلاٞا١ في وظهه، الؾُما بٗض اإلاىار الٗام الىٟسخي والاظخماعي 

ٍؼؼي وم٘ جبجي ٞئاث قٗبُت ؤزغي  الظي زل٣خه الضًىامُت الشىعٍت مىظ اؾدكهاص البٖى

 20ظاءث خغ٦ت  ل٣ًاًاٍ وصٖم ال٣ىي الؿُاؾُت والاظخماُٖت إلاُالبه.. في َظا الؿُا١،

٦خٗبحر ًٖ مُالب الكٗب اإلاٛغبي، بمسخل٠ ٞئاجه وقغاثده الاظخماُٖت، ٞبراًغ 

وجُلٗاجه بلى الاوٗخا١ مً الاؾدبضاص والاؾخٛال٫ والايُهاص والتهمِل. في َظا الؿُا١ 

ٗتها وألاَضاٝ التي خلمذ بإن  ظاءث الخغ٦ت اهاث التي ؾُغتها، والكٗاعاث التي ٞع بالَغ

ام في الخهُلت الجهاثُت لٟٗالُخاَا وؤق٩ا٫ جد٣٣ها ٢بل  ؤن حؿخدُل ألاخالم بلى ؤَو

ب٣ى الى٣اف الظي وا٦ب َظٍ الٟٗالُاث، صٖما لها ؤو جدغقا بها مؿخمغا بحن  هًاالتها. ٍو

ض م٘ ٞغنت ظضًت لٟغى ؤلانالح الخ٣ُ٣ي وبحن مً ًغي  مً ًغي ؤن اإلاٛغب ٢ض ؤٞلذ اإلاٖى

ٞبراًغ ل٨ً ألامغ ًخٗل٤ بمأ٫ مٗغ٦ت ؤولى في خغب  20ؤن ما خهل َى ٞكل صخُذ لخغ٦ت 

لت ًم٨ً للٟكل ٞحها ؤن ٌك٩ل ؤؾاؾا لى٣اف مؿاو٫ ٌؿخُٟض مً الضعوؽ في  ٍَى

حر قغوٍ هجاخها.  جدًحر اإلاٗغ٦ت اإلاىالُت وجٞى

2

٢بل الخضًض ًٖ جٟانُل الاؾخد٣ا٢اث في  ال بّض مً جىيُذ في اإلاغخلت الؿاب٣ت،َىا 

اإلاغخلت اإلا٣بلت وقغوٍ بهجاخها، ه٣هض الخىظه الؿلمي للجبهت الظي ال ٌٗجي، ؤبضا، 

ذ خغ٦ت  ٞبراًغ ه٣اقاث خاصة في مدُاث مُٗىت  20مهاصهت الاؾدبضاص والٟؿاص. ٣ٞض ٖٞغ

٘ مً ؾ٠٣ اإلاُالب في  اإلاُل٤ بحن جُاعاث مسخلٟت، اججاَاث ججٕز للخهُٗض والٞغ

واججاَاث جغبِ َبُٗت اإلاُالب بالترا٦ماث املخ٣٣ت في اإلاُضان وبمؿخىي جُىع محزان 

ال٣ىي وبدؿاب الغبذ والخؿاعة، ختى ًخم جٟاصي ؤي ٢ٟؼاث في الٟغاٙ. ٧ان الى٣اف ًدخض 

بحن "الشىعٍت" و"ال٣ٗالهُت" بك٩ل ًجٗل الٗىصة للخدلُل الٗلمي يغوعة، الؾُما ؤن الؼمً 

ُت املخُُت الشىعي ال ً ٣اؽ بسٟىث ؤو اج٣اص ظظوجه، وبهما بالكغوٍ الظاجُت واإلاىيٖى

دلل  ىا ٍو بالٗىانغ التي جهىٗه. ولىىهذ للمغخىم َكام قغابي ًخدضر في مىيٖى

ىا مىظ ؾىىاث. ٞالظي حهم في َظا  وا٢ٗىا الُىم، و٧إهه ٌِٗكه، م٘ ؤهه عخل ٖىه ٖو
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ش مجخمٗاجىا "... لِـ مهحر بًض ًىلىظُا ما ؤو هٓام ما، بل ؾالمت اإلاى٠ُٗ مً جاٍع

املجخم٘ الٗغبي واؾخمغاٍع في الىظىص... "
٣ًى٫ قغابي الظي ٠ًًُ ؤن الخُغ الظي  1

ًجابه َظا املجخم٘ الُىم ال ًغص مً مهاصع زاعظُت ٞدؿب، بل ٦ظل٪ مً الضازل، مً 

٢ىة  الخ٨ٟ٪ الٗغبي والاجهُاع الضازلي والخغوب ألاَلُت. لظل٪ ًغي قغابي ؤهه ما مً

لحها ؤن جيب٘ مً صازله. ولظل٪  حؿخُُ٘ خماًت املجخم٘ الٗغبي وجمى٘ اجهُاٍع وج٨٨ٟه بال ٖو

ًا٦ض ؤًًا ؤن "... الٗمل الجظعي في َظٍ اإلاغخلت َى الٗمل الظي ًًُل٘ باإلاهمت الهٗبت 

التي ج٣خطخي مٗالجت ؤلام٩اهُاث الٗملُت ال٣ابلت للخد٤ُ٣، واإلاىظىصة يمً الىي٘ ال٣اثم 

غ الىي٘ ال٣اثم "وماؾؿ  .2اجه، والتي ًم٨ً مً زالله جٍُى

ت التي ال حؿدىض بلى بم٩اهاث  َظا َى الٗمل الجظعي، ولِـ الاه٣ُاص وعاء ؤلاعاصٍو

خ٣ُ٣ُت في اإلاُضان ًم٨ً ؤن جازغ في الىا٢٘ الظي حؿخإزغ ُٞه صولت الاؾدبضاص ب٩ل اإلا٣ضعاث 

هُال٢ا مً الىا٢٘ ًدؿاء٫ قغابي ما بطا وجدخ٨غ ُٞه ٧ل الىؾاثل والبجى بحن ًضحها. لظل٪، ا

ؤم٨ً، صون اللجىء بلى الٗى٠، حُٛحر الٗال٢ت بحن الضولت ومىاَىحها "... مً ٖال٢ت جغج٨ؼ بلى 

ال٣م٘ بلى ٖال٢ت ججهٌ ٖلى الكٕغ وال٣اهىن، وجً٘ الكٗب في مؿخىي الؿلُت؟ " عبما، 

 الاٞتراى، ومىضخا ٠ُ٦ ًم٨ً طل٪ ب " اجب
ً
إ الؿبل ال٣اهىهُت، ًجُب قغابي ميؿبا

وباٖخماص مىاهج جدٓى ب٣ىاٖت ٖامت الكٗب وصٖمه " الؾُما ؤن الخجغبت صلذ ؤّن 

"الاؾدُالء ٖلى الؿلُت بال٣ىة ال ًًمً ب٢امت البضًل الضؾخىعي" ]همىطط لُبُا الُىم[. 

لظل٪، ٞةهه ٦ما جخٛحر ْغوٝ الىًا٫، ٞةن وؾاثله جخٛحر ؤًًا، ٦ما ًغي قغابي، الظي 

٣ض ٞٗالُخه ٖلى الهُٗض الٗالمي، وبالخالي، الخٔ ؤ ن ال٣م٘ الؿلُىي اه٨ٟإ ٖلى هٟؿه ٞو

ٞةن الىًا٫ في ؾبُل الخ٣ى١ ألاؾاؾُت ٢ض ٩ًىن الخُاع ألاو٫ وألاَم للخٟاّ ٖلى وخضة 

اث الؿُاؾُت والٗضالت الاظخماُٖت. في بَاع َظا الىًا٫  املجخم٘ الٗغبي وبهجاػ الخٍغ

                                                           
 .172ـ َكام قغابي، م ـ ؽ، م 1
 ـ ن ـ م والهٟدت. 2
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ى٠ والٗهُان اإلاضوي َى الضازلي مً ؤظل الضًم٣غاَ ُت، ؾِخطر ظلُا ؤّن "ؾبُل الاٖل

 .1الىًا٫ الشىعي الخ٣ُ٣ي"

دكض  الىًا٫ الشىعي الخ٣ُ٣ي َى بطن الىًا٫ الؿلمي الظي ال حهاصن وال ٌٛامغ ٍو

ظهض ظمُ٘ مً لهم اإلاهلخت وال٣ىاٖت ببضًل هٓام اإلاؿاولُت واإلاؿاءلت والخؿاب، بٌٛ 

ً الخباًىاث ال٨ٍٟغت وؤلا  ًضًىلىظُت وبٌٗ الازخالٞاث في الاظتهاصاث الؿُاؾُت، الىٓغٖ 

غة والخامُت له. بن الهضٝ اإلاغ٦ؼي لجبهت الجزاَت  إلاىاظهت الٟؿاص وبيُاث الاؾدبضاص اإلاَا

والخؿاب ٨ًشٟها قٗاع اإلاغخلت؛ "بؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص " وبضًل الٟؿاص والاؾدبضاص، 

ى ب ٢غاع صًم٣غاَُت خ٣ُ٣ُت، ؾُاؾُت واظخماُٖت، ال ًم٨ً، بُبُٗت الخا٫، بال ؤن ٩ًىنَ 

ؤي " هٓام الخ٨م الهالر " الظي ٌؿخدًغ مهام الخدغع مً الخبُٗت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت 

ت وؤَماٖها في بلضها.  ومً الاعتهان لألظىبي وللمكاَع٘ الاؾخٗماٍع

ى مُغو  20مىظ اهُال١ خغ٦ت َظٍ هي اؾخد٣ا٢اث اإلاغخلت  م٤ ماَ  ح ٞبراًغو ؾخا٦ضٖ 

ا. بَر . ول٨ً ما هي باقي الخغا٧اث الؿُاؾُت والاظخماُٖت بهبت الٍغ٠ وظغاصة وػا٧ىعة ٚو

 وإلا٣اعبتها؟ اإلاضازل بلحها

مداولت ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ َى ما ؾىدىاوله في الٟهل الشالض، بٗض 

بي الظي جم جدًحٍر لخضمحر اإلاٛغب ٢بل  اؾخٗغاى الٗامل الخاعجي واملخُِ الخسٍغ

الث ج٣ؿُمه بل  ٦ما ًجغي مىظ ؾىىاث بٗضص مً ألا٢ُاع في اإلاكغ١ الٗغبي. –ى ٖضة صٍو

ما  بي( َما مدىع َظا ال٨خاب لخُىعة آزاَع ولٗلهما )الٗامل الخاعجي واملخُِ الخسٍغ

ٖلى الىي٘ الٗام للبالص الظي ال مٗجى ؾِب٤ بٗضَما ألي ه٣اف ًٖ الضًم٣غاَُت 

اث والخ٩امت، ألن الاؾخ٣غاع وألامً ، بل والىظىص ؤنبدىا مُغوخحن بجضًت والخٍغ

ً مً زُغ خ٣ُ٣ي ٖلى اإلاٛغب في اؾخمغاع وخضجه الترابُت  ظغاء ما ًمشله الٗىهٍغ

ً؟  وجماؾ٨ه املجخمعي. ُٟٞما ًخجلي َظًً الٗىهٍغ

                                                           
 .173ـ ن ـ م، م  1
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 اعتَالل ّاعتؾهال

حترض وحتد احلاكم "... إن الصٓئُيث اىػامليث )...( 
طػٔبًٓ، وحترض الظػٔب ليخٍرد ىلع  حلظػٓدوا
 1ضاكٌٓا... "

 

حلراك الظػيب ٌَ خالل احِاوجلا يف اجلزء األول ٌَ ْذه اىلراءة األوحلث 
ال تخاطٓا وخيتات وشؤال إسٓاطٓا. وكد  20غرض ضركث  ـرباير وٌػىن ٌآ

ت االسخٍاغيث )األول( ىلع ادليِاٌيث وىلع اتلفاغال ءركزُا يف ذلم اجلز
ادلاخييث. ويف آخر احليلث الصاةلث أرشُا إىل أن ْذا اجلزأ اثلاين شيخً 
ختصيصّ الشخػراض اىػامو اخلاريج واملخػع اتلخرييب اذلي حً حتظريه 
تلدٌري املؾرب كتو حلصيٍّ إىل غدة دويالت، وذلم ةالركٔب ىلع ْذا احلراك 

ٔا اذلي شاٍْج اىلٔى اخلارسيث، صاضتث املصيطث يف  إذئائّ وحػليده )حأمي
!(، يف أـق إطػاهل اإلطػال ؽري اىلاةو لإلغفاء، كتو  أغاله ٌارشدنكٔل 

"  وصفلات واىؾاز اجلفع نػهث تلٔزيع ذلم، ةػد اىلدوم، ذً اتلدٌري اليلك
احلروب اإلذنيث واىػركيث واملذْتيث  خالل"  حٓدم"  ٌا"  إغٍار إاعدة

ا، ىلع ٔات ةػدد ٌَ األكػار  واملِاغليث... اىيت أطػئْ ؽرار ٌا جيري ٌِذ شِ
 يف املرشق اىػريب ويف حلبيا غِدُا يف املؾرب اىػريب.

ْذا ْٔ املخػع وأْداـّ اىلريتث وابلػيدة.. ولظخاٌث املرشوع االشخػٍاري 
ٔ ٌا حصدى  ٔاكع، ْو ْذا، ـإُّ حيخاج ل "اشترٍارات " نترية تلشصيده ىلع أرض ال

                                                           
 الخدلُلُت للترظمت الٗغبُت ل٨خاب "بغوجى٧ىالث خ٨ماء نهُىن" ل٨ٟخىع ماعؾضن.مً اإلا٣ضمت الٗغبُت  - 1
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شخاء " ولٔ أن ٌػظً ُفلات ْذه االشترٍارات حخً  هل أصطاب ْذا املرشوع ب "
! ". وٌَ أًْ املشاالت  ىلع غريلث ٌا يػرب املؾاربث غييّ ةاملرو " ٌَ زيخٔ اكييّ

اىيت يخً اإلُفاق ـيٓا ةال ضدود واإلؽداق غييٓا ةال ضصاب؛ دلال " اىربوبكِدا 
 ٌَ خرباء " واحلٍالت اإلغالٌيث واحلرب اجلفصيث اىيت يخً ـيٓا حٔظيؿ نرري

اتلظييو ونرش اإلطااعت وكيب احللائق وخيع األوراق وجتِيد "ابلتؾاوات " اىيت 
! والصخريث ٌَ املرلفني  حردد ٌا يلال هلا، ةؾتاء كو ُظريه غَ " ُظريث املؤامرة "؟

ٔاسٓث املخػع اخلتيد، وكٍا لٔ أن، ةػد لك  ٔا ىلع أُفصًٓ م اىػظٔيني اذليَ آل
ملشازر ـيِا، مرشكا وٌؾربا، ٌا ُزال يف ضاسث بلذل سٓد ْذا ادلٌار واخلراب وا

ٔد " املؤامرة االشخػٍاريث " ىلع أكػارُا دون اشترِاء. ٔس  ! إطايف لإلكِاع ة
ـٍا يه مرحكزات ْذا املخػع؟ وٌا يه اجلٓات اىيت حلؿ وراءه؟ وٌا 
يه أْداـّ وشُتو الٔصٔل إحلٓا والٔشائو املصخػٍيث واملػخٍدة ٌَ أسو ذلم، 

 ٍا ضددْا ورشٍٓا املخػػٔن؟ن
 ْذا ٌا شِطاول أن جنيب غِّ ِْا، إساةات أوحلث، حتج اىػِاو يَ اآلحيث/

 أوال/ املخػع اتلخرييب.. خيفياحّ وْدـّ االشرتاحييج
 ذاُيا/ اتلانخيم وبِم أْداف املخػع

 احلرب.. ذاثلا/ مظٍار
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 أّال: املدطط التدضٓيب..

 خلفٔاتُ ٍّزفُ االعرتاتٔجٕ

ضٞه الاؾتراجُجي.ؾىٗغى اًخه ال٣هىي َو  ، في البضاًت، َىا للمسُِ وؤؾؿه ٚو

 أ ــ فٙ انًخطظ ٔخهفٛبرّ

الُت ٥ " ؤٖلى مغاخل الغؤؾمالُت " ٦ما ونٟها لُىحن هي  الاؾخٗماع ؤو الامبًر

هم ؤوياٖىا. وصون الاهُال١ مً َظٍ الخ٣ُ٣ت ؾدب٣ى الهىعة  اإلاىُل٤ إلا٣اعبت ٞو

ً مًببت والخؿاباث زاَئت. ٞ لى ٧اهذ م٣ضعاجىا ومهاصع زغواجىا في اإلاٛغب، وفي الَى

ما ٧ان لحهخم بىا ؤخض.. ل٨جها البترو٫ والٛاػ  َـالٗغبي بك٩ل ٖام، هي الٟجل والباَا

ا مً اإلاٗاصن الىِٟؿت و٦ظا الؿهى٫  حَر والٟىؾٟاٍ والظَب والىداؽ واإلاىٛىحز ٚو

... الخ مً اإلا٣ضعاث الُبُُٗت ومىبؿُاث بمالًحن اله٨خاعاث والكب٨ت الهُضعوٚغاُٞت و

غ للغؤؾمالُت الٛغبُت، في ؤٖلى مغاخل جُىعَا، ًضا  غث وما جؼا٫ جٞى ت التي ٞو والبكٍغ

ث مالًحن الؼبىاء لؿلٗها وإلهخاظاتها التي ًخم ئاٖاملت عزُهت و٦ظا ؤؾىا٢ا َاثلت بم

ل اإلاىاص الخام اإلاخض٣ٞت ٖلى مهاوٗهم.. ٞمىاصها الخام ألاو  لُت مً جهيُٗها بخدٍى

مٗاصن ومسخل٠ وؾاثل و٢ىي ؤلاهخاط مً ظهت وب٣اء ؤ٢ُاعها ؤؾىا٢ا قاؾٗت الؾتهال٥ 

مىخىظاتهم َى ما ًًمً اؾخمغاع صوعان ما٦ُىاث مهاو٘ صو٫ الٛغب الغؤؾمالي 

ظا مٗىاٍ  الي و٦ظا عواط بًاجٗهم، وبالخالي، يمان مخاهت و٢ىة ا٢خهاصاجه. َو الامبًر

ً الٗغبي، وبالخبُٗت في اإلاٛغب، بىاء ؤو مداولت بازخهاع ممىٕى ٖلى بلضاهىا،  في الَى

ىُت وؤي جىمُت مؿخ٣لت وؤًت جهًت وؤي ج٣ضم ٖلمي.. ممىٕى ألن  بىاء الا٢خهاصاث الَى

طل٪ ؾُازغ ٖلى محزان الٗال٢اث الضولُت الخالي الظي ًجٗل مً صو٫ الٛغب الغؤؾمالي 

ً الٗغبي اإلاٗجي بهظا صوال مهُمىت وصو٫ الٗالم الشالض ــ ومجها اإلاٛغب ٦ج ؼء مً الَى

ىهت للضو٫ اإلاؿُُغة،  الىٕى مً الٗال٢اث اإلاٟغويت ٖلى الكٗىب ــ صوال جابٗت ومَغ

 ٩ًاص ٩ًىن في ٧ل شخيء.
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غي ألًت م٣اعبت جخىدى  َظٍ هي الخلُٟت ألاؾاؾُت في وا٢٘ ألامىع واإلاُٗى الجَى

حر طل٪ ٧له جٟانُل ؤو جدالُل مٟاع  ٢ت للىا٢٘ ؤو جًلُل ؤو الىٟاط لٗم٤ ألاقُاء. ٚو

 خ٣ى١ ًغاص بها ؤباَُل.

سُت لهظا اإلاؿخىي مً الخُىع  ال ٌؿ٠ٗ املجا٫ َىا للٗىصة للجظوع الخاٍع

ت والاخخاللُت، ٖلى مضي ال٣غهحن  الغؤؾمالي في الٛغب والظي ؤُٖى الخغ٧اث الاؾخٗماٍع

ً ملخخل٠ ؤ٢ُاع ال٣اعاث الشالر. الخحز  اإلاخاح ال الشامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ والٗكٍغ

ت وم٣غعاتها و٠ُ٦ جم جىػَ٘ الهُمىت ٖلى  ٌؿمذ بالٗىصة إلااجمغاث ال٣ىي الاؾخٗماٍع

الُت الٛغبُت؛  ً الجضص لالمبًر الٗالم بُجها.. ول٨ً صٖىها هىُل٤ مً ؤَغوخت ؤخض اإلاىٍٓغ

ى حهىصي نهُىوي ٧ان مؿدكاعا لجىعط بىف  " بغهاع لىَـ " ٩ي، َو ألاهتربىلىجي ألامٍغ

ت حؿمى ألاب زم ظىع  م( َظٍ الىٍٓغ ى مغظ٘ املخاٞٓحن الجضص ومىَٓغ ط بىف ؤلابً َو

ت الاخخىاء اإلاؼصوج " ً الٗغبي  " هظٍغ وج٣طخي بسل٤ نغاٖاث بحن ٢ىي مسخلٟت في الَى

اثُٟت وبزيُت ومظَبُت ومىا٣َُت... الخ، ختى  وفي ألامت ؤلاؾالمُت، ٖلى ؤؾـ ٖغ٢ُت َو

مىظب اجٟا٢ُت ؾاٌـ ب٩ُى في اإلاكغ١ ب ذجخٟخذ ؤ٢ُاع َظٍ ألامت ؤ٦ثر مما جٟخد

 الٗغبي، وب٦ـ لُبان في اإلاٛغب الٗغبي...

في َظا الؿُا١، ٞةن الٛغب ٣ًضم لىا مؿاٖضاث، ٖلى ٚغاع اإلاؿاٖضاث التي 

ٌ جدضر ٖجها عثِـ الجمهىعٍت الٟغوؿُت الججرا٫  بكإن خغب الغما٫ بحن اإلاٛغب  صوػى

. 1ا ُٞما بُجهم... " ٣ًى٫ الغثِـ الٟغوسخي: " بهىا وؿاٖضَم لُخ٣اجلى 1963والجؼاثغ ؾىت 

الي ُٞما مطخى ٌٗمل ٖلى حُُٛت مُامٗه باصٖاءاث الخدًحر  ل٣ض ٧ان الٛغب ؤلامبًر

ومؿاٖضة ألامم للخا١ بغ٦ب الخ٣ضم ؤو باٞخٗا٫ الظعاج٘ ٣٦هت " يغبت اإلاغوخت " في 

الُت الخالُت َى ج جاوػ الخسٟي اخخال٫ الجؼاثغ... الخ. ل٨ً ما ًمحز اإلاغخلت الامبًر

ٞجىعط بىف، بٗض ؤن عجؼ ًٖ ب٢ىإ ٦بحر اإلاٟدكحن الخابٗحن لألمم اإلاخدضة "َاهؼ 

بل٨ُـ" للخىاَا م٘ ؤ٧اطًب امخال٥ الٗغا١ ؤؾلخت الضماع الكامل وجضلِـ ؤباَُل 
                                                           

ى٫ بتزوٍض اإلاٛغب باألؾلخت َُلت الخغب، ٦ما وي٘ ٢اٖضة "بكاع" التي ٧اهذ ختى طل٪ الى٢ذ  - 1 ٢ام صٚو

حن في خغبهم م٘ اإلاٛاعبت. وعٌٞ ا٢تراح وػٍغ زاعظُخه والىا٤َ باؾمه  ؤالن -جدذ ؾُاصة الجؼاثٍغ

ى٫ الظي ٧ان".-رڤُذبح  .. جغاظ٘ بهظا الهضص مظ٦غاث بحرڤُذ "صٚو
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"الجمغة الخبِشت "، وعصا ٖلى ؾاا٫ ؤخض الصخُٟحن ًٖ الىي٘ في خا٫ اؾخجابت 

اللخماؽ عثِـ ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  2003ت الغثِـ الٗغاقي نضام خؿحن ؾى

الكُش ػاًض بً ؾلُان و٢غع الخىخي ًٖ عثاؾت الٗغا١، ؤظاب عثِـ الىالًاث اإلاخدضة 

٨ُت ظىعط وال٨غ بىف؛ ختى لى جىخى نضام ؾىضزل الٗغا١ !! وظىاب الغثِـ  ألامٍغ

لؿٟت  ٩ي َظا، في الخ٣ُ٣ت لِـ بال جُب٤ُ " ؤمحن " لخٗالُم ٞو ـ ألامٍغ ؤؾخاطٍ بغهاع لَى

ذ الٗباعة: مً آلان ٞهاٖضا،... ال ًجب ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ؤن جإبه إلاا  الظي ٢ا٫ بهٍغ

ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان وألازال١ ٖىضما وُٗض اخخال٫ الضو٫ الخضًشت الٗهض 

باالؾخ٣ال٫... ٨َظا بطن.. ٞال الجمغة الخبِشت وال ؤؾلخت الضماع الكامل، ٦ما ٖاص 

٩ا الؿاب٤ وؤ الظي ؾب٤ وؤ٢ام الضهُا ولم "هىلحن باٌو " ٦ض هٟـ وػٍغ زاعظُت ؤمٍغ

٣ًٗضَا في مبجى ألامم اإلاخدضة وفي ل٣اءاث صخُٟت خُض ٧ان ٣ًضم ما ٧ان، ٢بُل ٚؼو 

غ الٗغا١ ٖلحها وبزٟاثه لها ٢بل ؤن ٌٗىص بُٗض  " ؤصلت كاَعت"الٗغا١، ٌؿمحها  ٖلى جٞى

ٗتٝر بإن الٗغا١ ال ًدىػ ٖلى جل٪ ألاؾلخت وؤهه لم ٚؼو الٗغا١ ل٣ُى٫ ٨ٖـ طل٪ َو

 ًسٟها!!

٨ُت ؤن  لى عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الُت الٗاإلاُت، ٖو .. ٨َظا ٢غعث الامبًر

لى للؿُُغة وفي اؾخٛال٫ م٣ضعاث الكٗىب وألامم ٚحر آبهت  ت ألٖا جمطخي بلى الؿٖغ

ت الخضًشتبال٣ىاهحن واإلاىاز٤ُ وألازال١.. جل٪ ٧اهذ الاؾتراجُجُ وهي ٖىصة  ت الاؾخٗماٍع

ت اإلاباقغة، بٗض بًٗ ٣ٖىص مً الخغوط الك٨لي مً اإلاؿخٗمغاث  تللمغخلت الاؾخٗماٍع

جي.. ؤما الخ٨خُ٪ وألاؾالُب وآلالُاث ٞهي ؤؾاؾا  "الـىض ى ظغاء خغ٧اث الخدغع الَى

وبقٗا٫ الٟتن والا٢خخا٫ بحن م٩ىهاث ألا٢ُاع وألامم ب٣هض بيٗاٞها  الخالكت"

ـ وحؿ هُل ج٣ؿُمها في مغخلت " ٞغ١ حؿض " ٢بل الاهخ٣ا٫ لخؿم اإلاٗاع٥ وج٨َغ

حن ٖىض اهتهاء اإلاغخلت ألاولى..  الدكخِذ ب " ببضإ " ظضًض لل٣ٗل والخسُُِ الاؾخٗماٍع

ظا "ؤلابضإ" الجضًض، ٦ما قاَضها في الخغاب اإلاخىانل باإلاكغ١ الٗغبي وباإلاٛغب  َو

غ ح  ؿض "..الٗغبي )خالت لُبُا( َى " صّمِ
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م زم  ت الجضًضة ٦ما ًلي: "ّٞغ١ِ" ٧ي ج٣ّؿِ و ٨َظا ًم٨ً جلخُو اإلاٗاصلت الاؾخٗماٍع

غ ٧ي ج٨ّغِؽ الخ٣ؿُم وجخم٨ً مً الؿُُغة وجٟغى ؾُُغج٪ وؾُاصج٪ " ؤو بةًجاػ:  " صّمِ

غ حُؿض "  ! ؿغق صّمِ

غوخت " الاخخىاء اإلاؼصوط "  َىا ؾىٗغى للخجؿُض الٗملي، ٖلى ؤعى الىا٢٘، أَل

و٫ ؤن ه٣ضم ؤمشلت وا٢ُٗت وهمىطظا ٞٗلُا إلاٗاوي "الٟىضخى الخال٢ت"، وطل٪ مً وهدا

ب، ٖلى ٚغاع ما ًجغي باإلاكغ١  ٘ الخ٣ؿُم والخسٍغ زال٫ ما ًدًغ للمٛغب مً مكاَع

الٗغبي، في الٗغا١ وؾىعٍا والُمً و٦ما ظغي في الهىما٫ الظي ٩٨ٍٞى جماما والؿىصان 

، ٢بل بً٘ ؾىىاث ٣ِٞ، بلى ؾىصاهحن جدًحرا لخ٣ؿُمه بلى ؤعب٘ صو٫  الظي ٢ؿمٍى

ولُبُا التي جضزل خل٠ الىاجى مباقغة، بك٩ل ٞاضر،  هىعصوؿانو ؤبيي بسلُٟت

ا ووكغ الٟىضخى الٗاعمت والٗامت ٞحها جمهُضا لدكدُتها...  لخضمحَر

 ة ــ انٓذف االعزشارٛجٙ ٔيششٔع انذٔٚالد انغذ.

ضٞه بك٩ل ٖام، ل٨ً ألامغ ً خُلب بٌٗ الخٟهُل، وؤ٦ثر ؤقغها بلى املخُِ َو

مً َظا بٌٗ الى٢اج٘ وألاصلت ختى ال ًب٣ى ال٨الم ٖاثما مل٣ى ٖلى ٖىاَىه ال ٌؿىضٍ 

بي وؤَضاٞه ؤن ألامغ  الىا٢٘، وختى ٣ًخى٘ مً ال ًؼا٫ ٌؿاوعٍ ق٪ في املخُِ الخسٍغ

 ظضي وزُحر خ٣ا.

عه بالًبِ؟  ؿعلى ماطا ٌؿدىض املخُِ؟ وما هي مكاَع

٫.. ومداولت ؤلاخاَت باإلظابت ًٖ الؿاا٫ جخُلب خحزا ؤ٦بر بن ال٨الم َىا ًُى 

للى٢ٝى ٖىض ٦شحر مً الخٟانُل، ل٨ىىا ؾىداو٫، م٘ طل٪ بظما٫ بًٗها ألاؾاسخي مً 

ٚغبي للمسُِ و٠ُ٦ جم الكغوٕ في جىُٟظٍ؛ ه٣هض -زال٫ ج٣ضًم الخهىع الههُى

الث الؿذ.مسُِ   الخـخِذ الترابي واملجخمعي للمؼغب ومكغوع الضٍو

بن َظا اإلاكغوٕ الخُحر واإلاٟاع١، الؿغي/ الٗلجي واإلالخبـ/ الىاضر، حهم ٧ل 

اإلاىا٤َ الترابُت و٧ل ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت بمٗىاَا 

ظا ما ًٟؿغ قمىله وازترا٢ه ل٩ل مجاالث الخُاة الُىمُت  ألاهُغبىلىجي الجام٘، َو
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!. وؾىٗغى َىا  ون ؤلاؾالمُت، ٦ما ؾجري للمٛاعبت، بما في طل٪ ٢ُإ ألاو٢اٝ والكا 

إلاكغوٕ الخٟخِذ الترابي، ٖلى ؤن هخُغ١ في ال٣ٟغة اإلاىالُت للجاهب الاظخماعي والش٣افي 

(SOCIO - CULTUREL و٠ُ٦ ًخم الدؿلل مً زالله لخىُٟظ َظا املخُِ الخبِض الظي )

الث، و٠ُ٦ جخم املخاجلت لخٟسُش الخىحهضٝ لخ٣ؿُم ا ٕى الش٣افي إلاٛغب بلى ؾذ صٍو

ت اإلاٛاعبت،  غي الترابِ الغوحي التي زهبذ ٖلى مضي ٢غون ٍَى ؽٖو  .عغبا وؤماَػ

ُت اإلاٛغب اإلا٣ؿم وزغاثِ وؤٖالم للضو٫ اإلايكُغة، بل وؤهاقُض  َىا٥ زٍغ

ذ، في ٟٚلت مً الجمُ٘، جيكئت ظُل ب٩امله ٖلحها. ؤما َظٍ الضو٫  ىُت" لبًٗها، جم  "َو

 اإلايكُغة بال٣ىة

(DE FAIT ،)(٘في اهخٓاع ه٣لها ألمغ وا٢Fait accompli) الٟٗل ــــــــ وما ؤصعا٥ ما الٟٗل ب

ت وؿخٗغى َىا ؤَم مالمدها ٦ما جم عؾمها ! ــ الظي ًدًغون  ٞهي ؾذ صو٫ اوكُاٍع

 :٨٦ُاهاث في ألاطَان في اهخٓاع ه٣لها للىا٢٘ ٖلى ألاعىوالاقخٛا٫ ٖلحها ختى آلان 

 
أَا بايًٕٛ ا٭محض ؾاملًُه١ املػضب١ٝ، يف ٖشا املدطط ايتدضٜيب،  مجٗٛصٜات ايهٝاْات اي١ُٖٝٛ..

ؾٗٞ َ٪قتا إىل سني.. سني إع٬ْٗا مجٗٛص١ٜ تاَغٓا.. ٚاجلُٗٛص١ٜ ايغارع١ يف ايطضٜل؛ مجٗٛص١ٜ 

 )غ٬ف أسز أعزار دضٜز٠ ا٭ٜاّ امل٪طض حلٛاص َع ايهاتب(. ! ربزٚ ايهدل٣
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1 

ُت إلاا  ٠ بىاء ٖلى زلُٟت ظٛغاُٞت ل٣ض جم عؾم زٍغ ٌؿمى ظمهىعٍت الٍغ

سُت والاظخماُٖت  لى زلُٟت ؤزغي هي الخلُٟت الخاٍع ت ٢ضًمت ٖو وؾُاؾُت اؾخٗماٍع

الي ألاه٩لى ــــ ٞغوسخي ؾىت  ا١ ؤلامبًر ُت حؿخدًغ الٞى ا١  1904الش٣اُٞت. ٞالخٍغ والٞى

ٗىص الىؾِ ال٣اضخي بخ٣ؿُم اإلاٛغب بلى مؿخٗمغاث ٌ 1912الٟغوسخي ؤلاؾباوي ؾىت 

وؾهىله وظباله وصخغاٍئ الكغ٢ُت والؿىاخل الٛغبُت لهظٍ اإلاى٣ُت بلى ٞغوؿا، ٖلى 

ؤن حٗىص اإلاى٣ُت الكمالُت والصخغاء الٛغبُت و٦ظا قى٣ُِ )مىعٍخاهُا الخالُت( بلى 

ل مى٣ُت َىجت.  الهُمىت ؤلاؾباهُت وجضٍو

ذ َُمىت ٞغوؿُت ٨َظا ٢ؿم الاؾخٗماع بالص اإلاٛغب ألا٢صخى بلى مىا٤َ جغابُت جد

وبؾباهُت وصولُت. ول٣ض اؾدىض ؤ٢ُاب الخىٓحر الاؾخٗماعي بلى زالناث 

التي ج٩لٟذ بضعاؾت اإلاى٣ُت، ظٛغاُٞا و٦ظا  2والبٗشت الٗلمُت 1الاؾخ٨كاُٞحن

اظخماُٖا وز٣اُٞا ــــ ٦ما ؾجري الخ٣ا ـــــ في اؾخٗغاى مًامحن بٌٗ الضعاؾاث 

ت ألاهتربىلىظُت وبٌٗ الىزاث٤ و٢غاع  اث ومظ٦غاث اإلا٣ُم الٗام والؿلُاث الاؾخٗماٍع

واؾخسباعاتها في بضاًاث الاخخال٫ مُل٘ ال٣غن اإلااضخي. ٞهظٍ الضعاؾاث ظاءث بُلب 

ت، وج٩لٟذ ظمُٗت الجٛغاُٞحن  ت الاؾخٗماٍع مً ال٣ُاصاث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

الٟغوؿُحن، زهىنا، باإلقغاٝ وخؿم الى٣اقاث خى٫ زالناث وجىنُاث ألابدار 

ت، ٞهي ـــــ ٦ما ؤقاع بلى  التي اهخهى بلحها الباخشىن. ؤما زلُٟت َلب الؿلُاث الاؾخٗماٍع

                                                           
"  بجؼثُه  لل٣ـ الغخالت قاع٫ صو ٞى٧ى   Reconnaissances au Marocــ ًخم الغظٕى مشال بلى ٦خاب "   1

".. " مغا٦ل "  و٦ظا  En Tribusو٦ظا  ٦خب  بصمىن صوحي اإلاترظمت مازغا مً َٝغ طٖبض الغخُم خؼ٫ " 

ؿذ مىلُح راؽ  في ٦خابه " اإلاٛغب املجهى٫ " و" عخلت في اإلاٛغب " إلااع٦حز صوؾ٩ُىهؼا٥، وؤًًا " البرابغ ؤٚو

 واملخؼن " لغوبحر مىهُاوي...الخ
ت باخشحن مغمى٢حن مً ؤمشا٫ مِكى بُلحر  1905ـــ البٗشت الٗلمُت لؿىت  2 ًٍى بغثاؾت ظىعح ؾاإلاىن ٖو

اة نض٣ًه ؾاإلاىن..الخ ؛ َظٍ البٗشت التي ٧ان لها صوع ؤؾاسخي في بنضاع خىلُاث  الظي جىلى عثاؾتها بٗض ٞو

م زلُٟخه  اما ظضا،ٚع وبهجاػ مىهىٚغاُٞاث ملخخل٠ اإلاىا٤َ وعا٦مذ بظل٪ مسؼوها وبعزا ٖلمُا ٦بحرا َو

ت.  الاؾخٗماٍع
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ت واإلااصًت مىظ  ٌ. َىماس ي ــــطل٪  . ٧1830لٟت اخخال٫ الجؼاثغ مً الخؿاثغ البكٍغ

ًٞٗ ؾاا٫ خى٫ الؿبُل بلى الضزى٫ للمٛغب بخ٩لٟت ؤ٢ل مما جم صٞٗه الخخال٫ 

ؾخٗماع بلى الجىاب الخالي: "الٗلم والبدض الٗلمي...".. وفي الجؼاثغ، اهخهى ؤؾاَحن الا 

ُت الضعاؾاث ألاه ربىلىظُت التي حٗخجي بش٣اٞت ومٗخ٣ضاث تم٣ضمت ٧ل الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ

 وق٩ل جىُٓماث الكٗىب.

ظٍ الخلُٟاث ٧لها زلُٟت جاٍعسُت خ٣ُ٣ُت ًخم اؾخٛاللها في بَاع ما  و ًىًاٝ بلىَ 

لي، ٦غم هللا ؛ ه٣هض ججغبت " ظمهىعٍت الٍغ٠ " "خم ًغاص به باَل " وظهه؛ ٢ا٫ ٖىه ؤلامامٖ 

ت  التي ؤؾؿها البُل ألاممي، مىٓغ، وؤو٫ مً اؾخٗمل ؤؾلىب خغب الٗهاباث في م٣اٖع

م الخُابيالاؾخٗماع؛ املجاَض البُل  ، ٢اثض خغب الخدٍغغ الكٗبُت في دمحم بً عبض الىٍغ

ظًً ٧ان لوظِل جدٍغغ اإلاٛغب الٗغبي ال الٍغ٠ وفي اإلاٛغب الٗغبي ٧له، بٗض جإؾِـ لجىت

لى ؤؾاؽ مُشا١ ال٣اَغة ؾىت  ماء  1947ًغؤؾهما،ٖ  ظا اإلاُشا١ الظي و٢ٗه جدذ بمغجه ٖػ ؛َ 

ىُت اإلاٛاعبُت خُجها. )ؤهٓغ اإلاالخ٤(.  الخغ٧اث وألاخؼاب الَى

 ٠ ُم خغا٥ الٍغ ىمت هظ٦غ بغؾالت/ه٣اف ٖػ لت اإلاٖؼ الت في َظٍ الضٍو و صون ؤلَا

، ٦ما هدُل ٖلى اإلاالخ٤ والغؾالت اإلاٟخىخت بلى الؿُض هان ؼافي، ٞ٪ هللا ؤؾٍغ غ الٞؼ

ده بسهىم جغشر ابىه اإلاٗخ٣ل  ؼافي، ٖلى بزغ جهٍغ والض هانغ، الؿُض ؤخمض الٞؼ

لمها  ُتها ٖو لجاثؼة سخاعوٝ.. ٟٞحها ما ًُٟض خى٫ ؤَغوخت ظمهىعٍت الٍغ٠ وزٍغ

مالت وجىا٢ًها ــــــ زالٝ ما ًضعي اإلاضٖىن، ملخضوصً ت اَإل بًٗهم ولدجم زبض ٖو

ماء،  م الخُابي الظي اٖخبٍر الٖؼ ُم دمحم بىٗبض ال٨ٍغ ــ م٘ مكغوٕ الٖؼ اإلاُلٗحن مجهم ــــ

ش الغاًَ؛  ى ش ي مىه وحص ي ػُـاعا،وؤَم الغمىػ ألاممُحن في الخاٍع  ماو حس ي جىوؽ َو

للغؾالت بلى ٢اثض  مغظٗا لهم في الاؾتراجُجُت والخا٦خُ٪ إلصاعة الشىعة... ٞالٗىصة بطن

٠ حٛجي ًٖ الاؾخمغاع في ٖغى الى٢اج٘ وألاخضار والخلُٟاث في َظا  خغا٥ الٍغ

 املخُِ ختى ال ه٨غع ال٨الم.

لت جدذ بؾم "  بالخلُٟخحن اإلاظ٧ىعجحن ًخم الُىم بوكاء ٦ُان بمشابت بَاع لضٍو

ا في ال٣اٖضة اله ٠ ".. وللدؿمُت الؿُاؾُت زلُٟت ؤزغي جٟؿحَر هُىهُت ظمهىعٍت الٍغ
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اإلاىمة بلحها ؤٖالٍ بكإن خض الخ٩ام ٖلى ٢م٘ وبَاهت قٗىبهم وجدٍغٌ الكٗىب ٖلى 

 الخمغص ٖلى خ٩امها.

 

 
  !إسز٣ َعاٖضات ايضٜـ َ٪طض٠ بعًِ " مجٗٛص١ٜ "؟ ايضٜـ
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امل٪صخ ايقْٗٝٛٞ ر. إٜػاٍ بٕٓٛ ٖٚٛ ٜكزّ تكضٜضا بتٌ ايضبٝع )تٌ أبٝب( ٜؾٝز ؾٝ٘، بايقٛت 

ملٛعار ٚغزَاتِٗ يؿا٥ز٠ ايهٝإ. ٚقز ْاٍ ْقٝب ا٭عز يف اإلؽار٠، املزعٛ عبز ٚايقٛص بع٤٬ُ ا

 ! ايغ٬ّ بٛطٝب )ايقٛص٠(، َزٜض َا ٜغ٢ُ؛ َٗضدإ ايشانض٠ املؾذلن١ ايغٟٓٛ بايٓاظٛص؟

2 

ى ؤقٗت الكمـ الضاٞئت في  ُٛت الكغ١، ولها مٗجى آزغ َو " ؤؾامغ " حٗجي باألماَػ

خحن ٩ًىن البرص ٢اعؾا.. ل٨ً في اإلاٗجى هي مى٣ُت الكغ١. واإلا٣هىص َىا  ٞهل الكخاء

بىعىان وبىطهِب و مً ؿىًُ/بىعغؿت، مغوعا بعحن الكعحر٧ل الجىىب الكغقي؛ 

واعػاػاث وجىؼحر وبىمالً صاصؽ وجىجضاص و هىإلاُمتووالغقُضًت وؤعؿىص/جاؿُاللذ 

.. َظٍ جىضوؾ اء بدضوصواهتهمدامُض الؼؼالن،  ختىوػاهىعة وؤهضػ وجاهىهِذ 

اإلاى٣ُت، وهي ٌممخّضة ٖلى َى٫ الخضوص الجىىبُت الكغ٢ُت م٘ الك٣ُ٣ت الجؼاثغ، هي 

َظا ما ٧ان ؾاثضا ٢بل  1. ! عانمتها جىؼحر.التي ًدًغوجها لخ٩ىن "ظمهىعٍت ؤؾامغ" و

ؤن ٨ًخب ٦بحر " اإلاؼوُٚحن " الاهٟهالُحن، ؤخمض الضٚحروي في م٣اله جىؾُٗت ملجا٫ 

م جىا٢ٌ َظا الًم، ظٛغاُٞا  ن بًمه ًٞاء " آًذ ؤومالى "؟ال٨ُا ! بلى " ؤؾامغ " ! ٚع

                                                           
ش.  1 ـ بخاٍع  .2017-ماي-7 ــ اهٓغ م٣ا٫ ؤخمض الضٚحروي بٗىىان " جىٛحر ٖانمت ؤؾامغ، َؿبٌر
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ىم ًٖ ي٠ٗ الغنُض اللٛىي  ت، ٍو سُا وؤهُغبىلىظُا جىا٢ًا مشحرا للسخٍغ وجاٍع

ُم".٣ًى٫ الضٚحروي: ت ألاهُغبىلىظُتٖىض"الٖؼ  ومدضوصًت اإلاٗٞغ

غ بالص ؤؾامغ "  ت و٢غي مخٗضصة، Asammrوجخٞى مجها جىجضاص  ٖلى مغا٦ؼ خًٍغ

هاوي ومُضالذ وبملكُل وبىمُت والَغل وػاًضا، وجىؾٗذ ٞحها  و٧لمُمت وجؼهازذ والٍغ

ُٛت الخضًشت التي ٣ًىصَا قباب الجامٗاث  Ayt -MCA)ظٛغاُٞت الخىُٓماث ألاماَػ

ghighuch ) ًبلى ؤن حكمل واعػاػاث وػا٧ىعة، وبىمال ٜ والخبراء الؿُاؾُىن ألاماَػ

ال٫ وصمىاث وبىصهِب وجالؿُيذ، صاصؽ، وا٦ضػ، وجاػاع  ىص، وختى بجي مال٫ وؤٍػ ًٍ، وؤٞع

 ٠ ُٛت ٦ؿىؽ والٍغ حرطل٪ مً ال٣اصمحن مً مىا٤َ ؤزغي ججمٗهم الغاًت ألاماَػ ٚو

ُت وؾ٣ٍى ال٩اجب في . 1.. " !والصخغاء ض الى٢ٝى َىا لىىا٢ل ألازُاء اإلاٗٞغ ال هٍغ

ى ما ؾ٩ُىن مىيىٖا ل٣ٟ غة ٢اصمت، وبهما هىعص َظٍ املخٓىع الٗلمي وألا٧اصًمي، َو

في ؾُا١ جٟهُلي وجدلُلي.  بلى خحن الٗىصة بلحهاألا٢ىا٫ في َظا الؿُا١ لدسجُلها 

ال٫ وصمىاث )و٧لها مىا٤َ و٢باثل جيخمي  وسجل ٣ِٞ ؤن الضٚحروي ٌٗخبر بجي مال٫ وؤٍػ

٠ًُ بلحها " ى ًيؿبها ٫ "ؤؾامغ"..بل ٍو ، Guerجخضٝو وجىاث، و٦حر ألًذ ؤومالى َو

ضامـ )هي صخغاء قاؾٗت ب وتها ت( ٚو عث، وجبؿت )هي آلان جابٗت لألعاضخي الجؼاثٍغ

ؾىٗىص ل٩ل َظا  بمالي وبلى الىُجغ... Tombctouلُبُا...(، بل بهه ًمضصَا بلى جىمب٨خى 

ش بالجٛغاُٞا ٖىض مىا٢كت ألاؾماء الشالزت لهظٍ اإلاى٣ُت ٢ضًما بدؿب  وألؾُغة الخاٍع

ا بلى مىا٢٘ "، و"سجلماؾت""ؤؾامغ" و"جاؿُاللذالضٚحروي؛  م٨ً ط٦غ ٚحَر ، ٍو

 ...!الؿىٛا٫ والىُجغ

                                                           
  ـــ  هٟؿه 1
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 )َٔ ايضٜـ إىل أعاَض )ٖهشا ٜتِ خًل " ايهٝاْات " ٚتب٦رلٖا ٚتٛترلٖا قبٌ إؽعاشلا...:

 صادع تؿقٌٝ ٖشٙ املضاسٌ بايؿكض٠ ايتاي١ٝ(..(

ٖىض  ؾىٗىص إلاىا٢كت َظٍ الُغوخاث ومٗاهحها في " اؾتراجُجُت ألا٢ُاب ألاعبٗت "

٣ُا، بما هي " ٢اعة  الُت بػاء بٍٞغ ت لل٣ىي ؤلامبًر ٘ الاؾخٗماٍع الههُىهُت الٗاإلاُت واإلاكاَع

الخىحن الهُجي وبم٩اهُت التهامها لىخضٍ ٖلى اإلاضي  يٖظعاء "، ومىظوعة للؿ٣ٍى بحن ًض

٨ُٟىا َىا ؤلاقاعة إلاٗجى الخإَحر ألاولي ملجا٫ ًيبػي لألهُغبىلىظُا  اإلاخىؾِ.. ٍو

ش مهُى٘ انُىاٖا؛ مجا٫ ل٨ُان الاؾخٗم ت الجضًضة ؤن جسً٘ ظٛغاُٞخه لخاٍع اٍع

مي جم الكغوٕ في عؾمه لضي ظُل جمذ جيكئخه ٖلى ؤؾاَحر جهلر ؤؾاؾا لبىاء  َو

الث مىظوعة، هي ألازغي لالوكُاع ال٣بلي والٗكاثغي متى ا٢خطخى املخُِ ومهالر  صٍو

 ؤصخابه طل٪.

ٕغ املخُِ الخبِض ومكغوٖه الخسٍغبي  الظي ٌؿدىض ٖلُهبن ؤؾاؽ ٦ُان "ؤؾامغ" 
ُ
ق

غج٨ؼ َظا ألاؾاؽ، في اإلا٣ام ألاو٫ ٖلى ه،  في بىاثه مىظ بً٘ ؾىىاث، ٍو خباع الش٣افي وجىٖى الٖا

اء، ٞهي قب٨ت ظمُٗاث  ىُت والغوخُت للمٛاعبت.. ؤما الٖى ت الَى الظي ؤٚجى صوما الهٍى

ا الاَخمام بالش٣اٞت ألاماَػُٛت وخ٣ُ٣تها ز ُُٟت ْاََغ ضمت وجىُٟظ مسُِ اإلاىؾاص و٧لمت ْو

ظٍ الجمُٗاث هي؛ لٟٓت "بٍٞغ٣ُا "؟ ! وجل٪ خ٩اًت ؤزغي وٗىص لها ٖىض  الؿغ في ٦شحر مًَ 
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الخضًض ًٖ بٗض "الؼهىظت " وم٩اهخه في َظا املخُِ واعجباَه بدصجُ٘ وخماًت الهجغة ٚحر 

ُت لألٞاع٢ت ب٣هض الخُٛحر الضًمٛغافي واؾخٛال٫ ٣ٞغاء َاالء اإلا ت ؤمً الكٖغ ٖؼ هاظٍغً في ٖػ

ُٟهم في مهماث ٢ظعة  !. واؾخ٣غاع البلض وجْى
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 دلُٛع١ املعتقُني يف " أيبإ " )ْاس١ٝ تٓػرل( َٓش عز٠ عٓٛات

3

ت  مىظ َغح اإلاٛغب ٖلى ألامم اإلاخدضة "خل الخ٨م الظاحي" إلاك٩ل ألا٢الُم الصخغاٍو

ً الخ٨م الظاحي للٍغ٠ ب إ٢الُم الكما٫ وخ٨م طاحي آزغ أل٢الُم والخضًض ال ًخى٠٢ٖ 

الجىىب بؿىؽ. وبلٜ ألامغ ببٌٗ الجمُٗاث، التي جيؿب هٟؿها للش٣اٞت ألاماَػُٛت 

واإلاغجبُت بال٨ُان الههُىوي، ٦جمُٗت جاًجزعث بىاخُت ٧لمُم، ؤن جضٞ٘ باإلاُالبت بة٢غاع ما 

لهم، لخدضًض خضوصَا  "، و"اظتهضوا"، ؤو ٖلى ألاصر اظُتهض ُٞضعالُت ؾىؽ ال٨بحرٌؿمى " 

لسخي ٚغبا بلى الخضوص  ٦ما ًلي: في واصي جاوؿُٟذ قماال بلى واصي صعا ظىىبا واملخُِ ألَا

حرظٗها ؤصخابها بلى  1.! الجؼاثٍغت قغ٢ا ظٍ الخغ٧اث ؤلاهٟهالُت،ٞ  ؤما اإلاغج٨ؼاث التي حؿدىضَ 

                                                           
لى خغ٦ت اإلاُالبت بالخ٨م الظاحي لؿىؽ والى٣اقاث والهغاٖاث والاوسخاباث التهم   1 ـ بُاهاث الجمُٗاث اإلاى٢ٗتٖ 

غة ٧لها بالخٟهُل في الكب٨ت الٗى٨بىجُت وبمسخل٠ مىا٢٘ الخىانل  اإلاخباصلت بحن م٩ىهاث َظٍ الجمُٗاث مخٞى

ت املخخلٟت.. ججضوجها ٧له ـ مشال.الاظخماعي وبالجغاثض ؤلال٨تروُه ؿبٌر  ا بمى٢َ٘ 
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ال  ٍر ؤصخابها ب "ما اٖخب اٖخباعاث جاٍعسُت وؾُاؾُت وبهماثُت. ٣ٞض اعج٨ؼث اإلاُالبت ٖلى

لى ج٨ٟل ال٣باثل بدؿُحر ؤمىعَا، بُٗضا ًٖ  مغ٦ٍؼت اليؿ٤ الؿُاسخي اإلاٛغبي الخ٣لُضي، ٖو

ً َُمىت املخؼن اإلاغ٦ؼي.   وناًت الؿلُت اإلاغ٦ٍؼت ٖو

 
 عًِ َا ٜغ٢ُ " ؾٝزصاي١ٝ عٛؼ ايهبرل"

لت "  لـ ال٨بحر الٛغبي؛ خاخت وخىػ ؾىؽ بطن " َظٍ الضٍو جمخض ٖلى مجا٫ ألَا

كمل الازترا١ الههُىوي خ لـ الهٛحر وؤًذ باٖمغان ختى جسىم واصي هىن.. َو تى ألَا

با.. ل٨ىه ًٓهغ  في َظا املجا٫ الجٛغافي الىاؾ٘ ٧ل ال٣ُاٖاث، بضون اؾخصىاء ج٣ٍغ

اث ٚحر مؿبى٢ت ججاوػ ٧ل الخضوص، ختى ؤن اإلاالخٔ  ناعزا في ٢ُاٖاث بُٗجها بمؿخٍى

ال٣ُاٖاث مٟاصَا ؤن ألازُبٍى الههُىوي ٣ًترب  ٩ًاص ًيخهي بلى ٢ىاٖت ًٖ وا٢٘ َظٍ

 مً بخ٩ام ؾُُغجه، ٧لُا، ٖلحها.

و ٌٗض ال٣ُإ الٟالحي واخضا مً َظٍ ال٣ُاٖاث اإلاهُمً ٖلحها، مً الخجهحزاث 

با للكغ٧اث الههُىهُت،  ت التي حٗىص ٧لها ج٣ٍغ وآلالُاث والبظوع ختى ألاؾمضة وألاصٍو

لى عؤؾها قغ٦ت "هِخاُٞم" اإلاخسه هت في ججهحزاث الؿ٣ي بالخى٣ُِ.. ٚحر ؤن ؤزُغ ٖو

٢ُإ ٌؿدشمغ ُٞه الازترا١ الههُىوي، في َظٍ الىاخُت، َى ال٣ُإ الش٣افي الظي 
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طَب الخٛلٛل ُٞه بُٗضا، صعظت جد٤ُ٣ ز٣ب زُحر في ظضاع اللخمت املجخمُٗت بلٜ خض 

لت في الٗما ت الش٣اُٞت للمٛغب والاهسغاٍ في ؤظىضاث مٚى لت، خض الخُاهت الخى٨غ للهٍى

ً والكٗب، وازخُاع الخجىض في صواثغ الُابىع  وبٖالن الاهخماء له٠ ؤٖضاء الَى

 الخامـ يض مهالر اإلاٛغب واإلاٛاعبت.

و لٗل اه٨كاٝ زالًا ٖمالء اإلاىؾاص بهظٍ اإلاى٣ُت التي جدؿتر وعاء ظمُٗاث 

ا وخ٣ُ٣ت اعجباَاته ً، ٢بل اه٨كاٝ ؤمَغ ال ٖلى ال٨شحًر ا؛ َظا ز٣اُٞت اهُلذ ٍَى

الاه٨كاٝ الظي صٞ٘ بهاالء الٗمالء بلى الٟجىع الخُبُعي، والخغوط للٗلً، بٗض ؤن لم 

 ٌٗض الخسٟي ًجضي قِئا.

ًٖ بؾمها الخ٣ُ٣ي في  1و ٨َظا مشال ؾخٗلً ما ٌؿمى ب "ظمُٗت ؾىؽ الٗاإلات"

مغخلت الٟجىع، وهي ؛ " ظمُٗت الهضا٢ت اإلاٛغبُت ؤلاؾغاثُلُت " و٦ظا ًٖ بؾم ونٟت 

ىؿها الٟٗلي؛ اإلاضٖى ؾُمىن عثِ ؤخض ٢ضماء ظِل الخغب الههُىوي  ؾ٨حرا؛ َو

ٟخسغ بإن ٩ًىن ؤخض ظغخاٍ في خغب  ه ٍو "الدسخا٫"، الظي ٌٗتز ب"ال٨ٟاح" في نٟٞى

الظي قاع٥ ٞحها الجِل اإلاٛغبي وظماٖاث الٟضاثُحن اإلاٛاعبت، اؾدكهض الٗضًض  1973

ًٗهم في بَى مً ٢خل  ااإلاضٖى ؾا٦حر  مجهم زال٫ مىاظهاتها. ومً ًضعي ٣ٞض ٩ًىن َظا

الاقدبا٥ الظي ظغح ُٞه. َظا الٟجىع الخُبُعي ؾِسجل ٦ظل٪ الخدا١ بٌٗ 

م بال٨ُان الههُىوي الظي ؤقٝغ ٖلى  الٗمالء مً الكباب الظًً باٖىا يماثَغ

ت التي جضٖى لخمجُض ال٣خل والٗى٠  م بخٗالُم الخلمىص الٗىهٍغ جهم وجإَحَر ج٩ٍى

ً لِـ حهىصًا، والؾُما اإلاؿلمحن والٗغب و٧ل ما ًغجبِ بدُاتهم و٦غاَُت ٧ل ما وم

ال٢اث اظخماُٖت. ً وؾلى٧اث ٖو  الُىمُت مً مٗخ٣ضاث وز٣اٞت ٞو

                                                           
٣ت جدمل َظا ؤلاؾم الظي ؾُا ٖلُه اإلاضٖى ؾُمىن ؾ٨حرا وؤنض٢اٍئ  -  1 للٗلم، ٞةن َىا٥ ظمُٗت ٍٖغ

م ٣ٖب نضوع بُان ٌؿدى٨غ ُٞه وكُاء ظمُٗت ؾىؽ الٗاإلات َظٍ  مً الهُاهُم ٢بل اهًٟاح ؤمَغ

مالءَم ً ت الجمُٗت، ما ايُغ الههاًىت ٖو ش وعمٍؼ تهم ال٣غنىت إلؾم وجاٍع سغظىن للٗلً بهٍى

ٗلىىا ًٖ خ٣ُ٣ُت مً ٩ًىهىن.  الخ٣ُ٣ُت َو
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كاقتهم  م َو و ٨َظا جم بوكاء ظماٖاث مً الكباب اإلاٛغع بهم، مؿخٛلحن ٣َٞغ

الاظخماُٖت والًُإ الظي ًٟترؾهم وؾِ الٟغاٙ والتهمِل وؤلاَما٫ ٞىٓمىا لهم 

ام ًٖ ٦ُاهاث ب مسخل٠ هىاحي اإلاى٣ُت، بَاعاث وظمُٗاث للصخً الٗغقي لٛغؽ ؤَو

 ًبىىجها بال٣ىة، جدًحرا لبىائها بالٟٗل، خاإلاا جىطج لظل٪.

٨َظا ؾُٟاظإ املجخم٘ بجمُٗاث جسغط بمىا٠٢، ٚاًت في الٛغابت، جىم ًٖ 

الم ٧له مؿخىي ٚؿُل ألاصمٛت لهاالء الكبان الًاجٗحن. ٟٞي الى٢ذ الظي ٧ان الٗ

الث  اث الٗىانم الٗاإلاُت، بما في طل٪ الٍى ًسغط في مٓاَغاث ب٩ل ال٣اعاث وفي ٦بًر

٨ُت، خلُٟت ال٨ُان الههُىوي إلصاهت مجاػع ظِل الخغب الههُىوي  اإلاخدضة ألامٍغ

ٖىض ٢هٟه واعج٩اب مدغ٢ت ٚؼة خُض جم شخيُّ ؤَٟا٫ ٚؼة بالٟؿٟىع ألابٌُ، ؤنضع 

!  بُاها لخدُت الجِل الههُىوي ٖلى بُىالجه ث "" حمعُت جُجزعم٨خب ما ٌؿمى ب 

!  والخٗبحر ًٖ جًامً الجمُٗت م٘ ما ؤؾمخه ب " الكٗب ؤلاؾغاثُلي الك٤ُ٣ "

اب الٟلؿُُجي !.  ومُالبت اإلاىخٓم ألاممي بالخضزل لخماًخه مً ؤلاَع

ىض مهامها  اعاث ؾخبرػ ؤؾماء ؾىٗىص لها وهخى٠٢ ٖىضَا ٖو مً َظٍ ؤلَا

ت اإلا٩ل  ٟت بها وألاؾالُب اإلاٗخمضة للىنى٫ بلى جل٪ ألاَضاٝ الخؿِؿت..الخضمحًر

ى إلاضًغ مى٢٘ بل٨ترووي وكُِ في ؤوؾاٍ  وه٣ترح للخإمل في َظا الىو ؤؾٟله، َو

م: ػي اإلاٛغع به "مى٢٘ ؤ٧لضوهُاث" لهاخبه اإلاضٖى بص با٦ٍغ  الكباب ألاماَػ

 ٫ ايشٟ املؾضٚع ٖشا يغٛؼ ايشاتٞ باحلهِ اخلاف١ تَٞكذلسا يزٟ عٛؼ َٓطك١ نإبٔ

 يهٞ 2007 ع١ٓ  املػضب طضف َٔ يًقشضاٜٚني املكزّ ايشاتٞ احلهِ َؾضٚع عٔ نجرلا طلتًـ

 ... َٚاؽاب٘ با٫ْؿقاٍ ْتِٗ ٫

 ٚايذلاب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚٚسزت٘ ايٛطٔ عٝار٠  إطاص يف عٛؼ  ملٓطك١ ساتٞ سهِ ْعاّ ْضٜز -1

  َتزصز بؾهٌ  ا٭َاطٜػ١ٝ ؾٝ٘ ١ٝايضزل ايًػ١ تهٕٛ..

 بأْؿغِٗ ؽ٪ِْٚٗ تزبرل رميكضاطٞ، ٚبؾهٌ عٛؼ عهإ عٝتٛىل املٓطًل، ٖشا َٚٔ  -2

 ايهبرل٠ ٚايجضٚات املاي١ٝ املٛاصر َٔ ٚا٫عتؿار٠ ٚقنا١ٝ٥، ٚتٓؿٝش١ٜ تؾضٜع١ٝ ٦ٖٝات خ٬ٍ َٔ
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 احلٝا٠ يف ؿعاٍاي ٚاإلعٗاّ سقض١ٜ، باختقافات اجملا٫ت ناؾ١ يف يتُٓٝتٗا  يًُٓطك١

 . يًزٚي١ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتقار١ٜ

 اخلاصد١ٝ ٚايع٬قات ايزؾاع ٫عُٝا ايغٝار٠، َٝارٜٔ يف باختقافاتٗا ايزٚي١ ؼتؿغ -3

 . املغتذزات ٖشٙ ٜضاعٞ  يًزٚي١ دزٜز رعتٛص  تٓظٌٜ ٜتِ إ بعز  ايزعتٛص١ٜ ٚا٫ختقافات

 ملا خامعا ٚيٝػ عاملٝا بٗا َعذلف َٚعاٜرل بطمٛا ع٢ً ٜكّٛ إ ٜتٛدب ايشاتٞ احلهِ -4

  يًزٚي١ ٚايتاصطل١ٝ ايز١ٜٝٓ(  اخلقٛف١ٝ)  ب ٜغ٢ُ

 ٦ٖٝات خ٬ٍ َٚٔ ، يًُٓطك١ ايذلاب١ٝ احلزٚر راخٌ عٛؼ َٓطك١ عهإ مياصؼ  -5

 عُٝا ٫ٚ اختقافات، عز٠ ايزميكضاط١ٝ، ٚايكٛاعز املبار٨ ٚؾل ٚقنا١ٝ٥، ٚتؾضٜع١ٝ تٓؿٝش١ٜ

 :ايتاي١ٝ املٝارٜٔ يف

 اجل١ٗ؛ ٚذلانِ احمل١ًٝ ٚايؾضط١ احمل١ًٝ اإلراص٠ *

 ٚتؾذٝع اجلٟٗٛ ٚايتدطٝط ا٫قتقار١ٜ ايت١ُٝٓ: ا٫قتقارٟ املغت٣ٛ ع٢ً *

 ؛ ٚايؿ٬س١ ٚايغٝاس١ ٚايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ا٫عتجُاصات

 اجلبا٥ٞ؛ ْٚعاَٗا اجل١ٗ َٝظا١ْٝ *

 ٚايٓكٌ؛ ايع١َُٝٛ ٚا٭ؽػاٍ ١ٝٚايهٗضبا٥ املا١ٝ٥ ٚاملٓؾآت املا٤: ايتشت١ٝ ايب٢ٓ *

 ٚاينُإ ٚايضٜام١ ٚايتؾػٌٝ ٚايقش١ ٚايذلب١ٝ ايغهٔ: ا٫دتُاعٞ املغت٣ٛ ع٢ً *

 ا٫دتُاع١ٝ؛ ٚايضعا١ٜ ا٫دتُاعٞ

  ا٫َاطٜػٞ ايغٛعٞ ٚاشلٜٛاتٞ ايجكايف بايذلاخ ايٓٗٛض سيو يف مبا: ايجكاؾ١ٝ ايت١ُٝٓ *

 ؛ ا٫َاطٜػٞ ذلٝط٘ عٔ ٜٓؿقٌ ٫ ايشٟ

 ١٦ايبٝ *

. اجملا٫ت ناؾ١ يف تُٓٝتٗا يتشكٝل اينضٚص١ٜ املاي١ٝ املٛاصر ع٢ً  عٛؼ َٓطك١ تتٛؾض -6

 :ًٜٞ مما باخلقٛل املٛاصر ٖشٙ ٚتتهٕٛ

 يًذ١ٗ؛ املدتق١ اشل٦ٝات يزٕ َٔ املكضص٠ احمل١ًٝ ٚاملغاُٖات ٚايضعّٛ اينضا٥ب *

 ؛ ُٓطك١يً املضفٛر٠ ايطبٝع١ٝ، املٛاصر اعتػ٬ٍ َٔ املتأت١ٝ ايعا٥زات *

 راخٌ املٛدٛر٠ ايطبٝع١ٝ املٛاصر َٔ ٚاملتأت١ٝ ايزٚي١ طضف َٔ احملق١ً ايعا٥زات َٔ دظ٤ *

 ؛ املٓطك١

 ايٛطين؛ ايتنأَ إطاص يف املدقق١ اينضٚص١ٜ املٛاصر *

 . املٓطك١ ممتًهات عا٥زات *

 :ًٜٞ َا َٓٗا خاف١ سقض١ٜ، باختقافات ايزٚي١ ؼتؿغ -7

 عٛؼ َٓطك١ صلغز عًِ َع  ٚايع١ًُ ايٛطين ٚايٓؾٝز ايعًِ ٫عُٝا ايغٝار٠، َكَٛات *

 ؛ ايٛطين يًعًِ َٓاؾغا بايكطع ٜهٕٛ ئ



62 

 ايذلاب١ٝ؛ ٚايٛسز٠ اخلاصدٞ ٚايزؾاع ايٛطين ا٭َٔ *

 اخلاصد١ٝ؛ ايع٬قات *

 بايٓغب١ ٚسيو املٓطك١ َع بتؾاٚص اخلاصد١ٝ ايع٬قات دلاٍ يف َغ٪ٚيٝتٗا ايزٚي١ تباؽض -8

 ، ايشاتٞ احلهِ  ملٓطك١ ٚصلٛط.  املٓطك١ ٖشٙ باختقافات املباؽض٠ ايق١ً تسا ايكناٜا يهٌ

 بني ٚايتعإٚ احلٛاص تطٜٛض بٗزف أدٓب١ٝ دٗات َع تعإٚ ع٬قات إقا١َ احله١َٛ، َع بتؾاٚص

 اجلٗات.

 .ْٚظٜ٘ رميكضاطٞ بؾهٌ ذلًٞ بضملإ اْتداب -9

 اجلٟٗٛ. ايدلملإ ٜٓتدب٘ ١سهَٛ ص٥ٝػ ايشاتٞ  يًشهِ ايتٓؿٝش١ٜ ايغًط١ مياصؼ  -10

 املٛظؿني ٜٚعني اجل١ٗ، سه١َٛ تؾهٌٝ  ايشاتٞ احلهِ د١ٗ سه١َٛ ص٥ٝػ ٜتٛىل - 11

 ٜٚهٕٛ. ايشاتٞ احلهِ ْعاّ مبٛدب إيٝ٘، املٛنٛي١ ا٫ختقافات ملظاٚي١ اينضٚصٜني اإلراصٜني

 .اجل١ٗ بضملإ أَاّ َغ٪٫ٚ اجل١ٗ سه١َٛ ص٥ٝػ

 تطبٝل عٔ ايٓاؽ١٦ املٓاطعات يف ايبت تتٛىل ذلانِ ضلزخ إٔ اجلٟٗٛ يًدلملإ صلٛط -12

 احملانِ ٖشٙ ٚتقزص. يًقشضا٤ ايشاتٞ احلهِ جل١ٗ املدتق١ اشل٦ٝات تنعٗا اييت اينٛابط

 ا٫عتك٬ي١ٝ. بهاٌَ أسهاَٗا

 ٚنشيو احملًٞ ايزعتٛص ٜهؿًٗا اييت اينُاْات بهاؾ١  املٓطك١ عهإ ٜتُتع -13

 املهْٛات مجٝع اسذلاّ َع رٚيٝا عًٝٗا َتعاصف ٖٞ نُا غإ،اإلْ سكٛم دلاٍ يف املػضبٞ

 باملٓطك١. ا٫خض٣

4

 

جي اإلاٛغبي، بٗض  غ ما جب٣ى مً التراب الَى في بَاع مؿلؿل اإلا٣اومت لخدٍغ

الن ٖلُه ؾىت  ٠ ، وب٣هض جس1956ُٟالاؾخ٣ال٫ اإلاى٣ىم والك٨لي الظي جم ؤلٖا

غ الجىىب ؾىت  ت، ٢غع ٢اصة اإلا٣اومت جإؾِـ ظِل الخدٍغ الًِٛ ٖلى الشىعة الجؼاثٍغ
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جدذ بقغاٝ وظه مً وظىٍ اإلا٣اومت الباعػًٍ الظي َب٘ الخُاة الؿُاؾُت  1957

اجه في ؤ٦خىبغ  ، الىا٤َ الغؾمي دمحم الـلُه البهغي ؛ اإلاغخىم 2003اإلاٛغبُت ختى ٞو

غ. ٧اهذ اًت وؾُضي بٞجي والؿا٢ُت  باؾم اإلا٣اومت وظِل الخدٍغ في الجىىب ؤ٢الُم َٞغ

ؾباوي ًٞال ًٖ قى٣ُِ الخمغاء وواصي الظَب ما جؼا٫ مدخلت مً ٢بل الاؾخٗماع ؤلا 

( جدذ الاخخال٫ الٟغوسخي. و٧ان ال٨ٟاح 1960)التي ؾخهبذ صولت مىعٍخاهبا ؾىت 

غ الجىىب مؿخٗغا بهظٍ ألا٢الُم ب٣ُاصة مُضاهُ ت لًباٍ مً اإلاؿلر في بَاع ظِل جدٍغ

ا١ ال٣ُٟه البهغي مً ؤمشا٫ ألابُا٫ ال٣ُٗض بىدمى والكهُض ابغاَُم التزهُتي ودمحم  ٞع

م. و٧ان مً هخاثج َظٍ اإلا٣اومت  حَر ـ بيبىب٨غ... ٚو ؼي واصَع بيؿُٗض ؤًذ بًضع والخٍغ

ت،  والٟضاء وال٣خا٫ الًغوؽ ب٩ل َظٍ اإلاىا٤َ ؤن جدغعث مٗٓم ألاعاضخي الصخغاٍو

غ بلى مى٣ُت ؤَاع بة٢لُم قى٣ُِ )مىعٍخاهُا(.. ل٨ً جأمغا  وونلذ َالج٘ ظِل الخدٍغ

ت الٟغوؿُت  ُبت م٘ ال٣ىي الاؾخٗماٍع غ وجىاَااث زُاهُت َع ٖلى ظِل الخدٍغ

، ؾخاصي بلى مجاػع في خ٤ اإلا٣اومت ُٞما َى 1958وؤلاؾباهُت التي وؿ٣ذ ظهضَا ؾىت 

٨دؿباث التي جمذ ب٩ًىُٞىن = اإلا٨يؿت( اهتهذ بًُإ ٧ل اإلا)مٗغوٝ بمٗغ٦ت 

غ دمحم  مغا٦متها، زم ٨ًخمل املخُِ ٧له باٖخ٣ا٫ اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ ظِل الخدٍغ

جي للم٣اومت وظِل  غ" وع٣ُٞه في املجلـ الَى ضة "الخدٍغ ال٣ُٟه البهغي، مضًغ ظٍغ

ضة التي ؾمُذ ٦ظل٪، في البضاًت لخ٩ىن لؿان  غ هٟـ الجٍغ غ وعثِـ جدٍغ الخدٍغ

غ ٢بل ؤن ج٩ىن  جي لل٣ىاث الكٗبُت. ظِل الخدٍغ  لؿان خؼب الاجداص الَى

غ ألا٢الُم الجىىبُت مٗل٣ا، بٟٗل الاه٣الب ٖلى مُشا١  ؾِؿخمغ اؾخد٣ا١ جدٍغ

، ملخمض الخامـ الظي 1961"زىعة اإلال٪ والكٗب "، الؾُما بٗض اإلاىث اإلاٟاجيء، ؾىت 

٣ا١ في ٢ضم الى٣ض الظاحي ٖلى ب٢الت خ٩ىمت ٖبض هللا ببغاَُم.. ؾُهبذ َظا الاؾخد

م الخُابي الظي ٧ان قٕغ  خ٨م اإلاٗل٤، زهىنا، بٗض عخُل البُل دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

جي وجُهحر البلض مً  غ ٧امل التراب الَى ىُحن واإلا٣اومحن لخدٍغ في خكض ظهض الَى

ت ألاظىبُت. وؾُضزل اإلاٛغب ؤظىاء ومُباث ؾىىاث الغنام  ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ

غ والىظىصي بحن الخغ٦ت  ىُت وال٣هغ، ولً ٌٗىص الخضًض ًٖ والهغإ اإلاٍغ الَى

ا بال بٗض املخاولخحن الاه٣البِخحن ٖلى اإلال٪ خألا٢الُم الص َغ ت واؾخد٣ا١ جدٍغ غاٍو
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والٗىصة لخمل الؿالح مً ٢بل الجىاح الغاص٩ًالي لخؼب الاجداص  1972و 1971نُٟي 

ُم اإلا٣اومت دمحم ال٣ُٟه البهغي، َظٍ ال جي لل٣ىاث الكٗبُت ب٣ُاصة ٖػ ٗىصة التي الَى

لؿحن اإلاخىؾِ  1973بلٛذ ؤوظها ؾىت  اث لجبا٫ ألَا اث ٧ىمىضَو باٖخهام مجمٖى

ا، ٖلى يىء او٩ٗاؽ  َغ وال٨بحر. في َظٍ ألازىاء ٖاص الخضًض ًٖ الصخغاء وجدٍغ

 ألاويإ في اؾباهُا وجململ ص٨ًخاجىعٍت ٞغاه٩ى بها..

ظا الؿُا١، ظاءث ٖغوى الضولت اإلاهتزة بامل ظٍ الٟترة َو  َ خاولخحن الاه٣البِخحن في

ىُت لُي مغخلت اإلاىاظهت وججاوػ خالت الاؾخصىاء التي ؤَغث الخُاة الٗامت  للمٗاعيت الَى

ىُت بخاٍعش....  1965بالبالص مىظ  ماء ألاخؼاب الَى (... زم مداولت بىاء 1972)عؾالت اإلال٪ لٖؼ

ىُت بمهام ال ماء ألاخؼاب الَى جي خى٫ ٢ًُت الصخغاء وج٩ل٠ُ ٖػ ؿٟاعاث جدال٠ َو

ت  . بٗض قهىع مً طل٪ ؾِخم 1اإلاخجىلت لضي مسخل٠ الضو٫ لُغح مل٠ ألا٢الُم الصخغاٍو

الن ًٖ جىُٓم مؿحرة قٗبُت ؾلمُت ضخمت قاع٥ ٞحها الكٗب اإلاٛغبي ومٗٓم ٢ىاٍ  ؤلٖا

ً.. ل٨ً ال٣ىي  ت بلى خًحرة الَى ً ٍَغ٣ها، اؾترظإ ألا٢الُم الصخغاٍو  ٖ الخُت جم،

ٖىتًراث " الخؿاباث الخاَئت وؤظىاء الخغب الباعصة يالتها لخمٍغغ  الاؾخٗماٍعت ؾخجض في "

لحها...  مسُُاتها في ج٨َغـ الخ٣ؿُم وبيٗاٝ اإلاى٣ُت الؾخمغاع َُمىتهاٖ 

غ اإلاٛغب؟ و٠ُ٦ اهتهذ بلى  ان في "باعة الصخغاء" الشىعٍت لخدٍغ ٠ُ٦ بضؤ الَغ

٢هت ؤزغي... والىا٢٘ ٦ُان اهٟهالي، قى٦ت في زانغة اإلاٛغب واإلاٛغب ال٨بحر؟ جل٪ 

بلى الُىم، ٚاع٢ىن ٧لىا في مكغوٕ ؤلاهٟها٫ الظي ال ًسضم، في طاجه،  1975ؤهىا، مىظ 

ت. ؤن َظا اإلاكغوٕ "ماؾـ" الهٟهاالث وألازُغ في ألامغ  ؾىي ألاظىضة الاؾخٗماٍع

ؤزغي، في خا٫ ونىله بلى مضاٍ اإلاغؾىم له.. في اإلاٛغب ٦ما في الجؼاثغ ٖلى خض ؾىاء.. 

٠... الخ(..)صو   لت ال٣باًل صولت الُىاع١ الٍغ

و لٗل ؤَم ج٣لُٗت مً ج٣لُٗاث َظا املخُِ الخبِض َى صزى٫ نهاًىت مٛاعبت مً 

ؤنل حهىصي مخىٟظًً في َظا اإلال٠ ٦دغ٧اث اإلاضٖى ٧ىصوف ألازحرة وجهٍغداث اإلاضٖى 

الك٤ُ٣  ؾام بيكتًرذ )و َى مً ٦باع ال٣اصة الههاًىت( بػاء الجؼاثغ وون٠ َظا البلض

                                                           
ى في َظٍ اإلاهمت ؾىت   1 ُم خؼب الاؾخ٣ال٫ ٖال٫ الٟاسخي، بؿ٨خت ٢لبُت َو ا. 1974ـ جىفي ٖػ  ببلٛاٍع
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!! زم ل٣اء نض٣ًهما وػٍغ الاجها٫ في خ٩ىمت ال٨ُان الههُىوي اإلاضٖى ؤًىب ٢اعة  بالل٣ُِ

ل لُإجىا، بٗض ٧ل طل٪ بإخض ؤبىا١ الضٖاًت  ى ابغاَُم ٚالي بالبراٍػ ُم ظبهت البىلحزاٍع بٖؼ

٩ى ماؾُاؽ اعة  1الههُىهُت؛ مجغم الخغب بهٍغ للضاع البًُاء، ؤعهب ؾبا١ جمهُضا لٍؼ

 َى للىؾاَت في خل مك٩ل الصخغاء !!هخاهُا

5 

بٗض ج٣ُُ٘ ٧ل َظٍ " الجمهىعٍاث" مً اإلاٛغب، ًتر٥ )ما٢خا( ما جب٣ى مً التراب 

جي إلاا ًب٣ى ًدمل )ما٢خا( صولت "اإلامل٨ت اإلاٛغبُت". ه٣ى٫ ما٢خا ألن ما ًخم بٖضاصٍ  الَى

الجها لها ُٞما ٌؿخ٣بل مً الؼمً َى، جد ا ُٞما بٗض إٖل ؛ في "حمهىعٍت جامؿىا"ًحَر

 مدىع ال٣ىُُغة الغباٍ الضاع البًُاء الجضًضة.

 
 " بايضباطتٛارا ٕ تاَغٓا" :َغرل٠

                                                           
ايبت ٖاعم مً الضاٖحن له وصاٖمُه،   1 ٌ قٗبي وبصاهت ٖامت ٚو اعة وصٖىة املجغم ماؾُاؽ بٞغ ــ ووظهذ ٍػ

لى عؤؾهم م  ! ؿدكاع اإلال٪ ؤهضعي ؤػوالي.. ؤهٓغ نىع الٟهل الخامـٖو
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6

و هدً وٗض ماصة َظا ال٨خِب، ٞىظئىا بمُُٗاث ظضًضة ًٖ ٦ُان ظضًض ًخم 

لت ؤزغي، صٍو لت ؾاصؾت باإلاى٣ُت ازتراٖه لُخم البىاء ٖلُه مً ؤظل مكغوٕ صٍو

 صبضو الىبري ".الكغ٢ُت. ال٨ُان الجضًض َى ما ؤنبدىا ًغوظىن له جدذ بؾم " 

ش اإلاى٣ُت  ت ؤٖلى في الكغوٕ بإؾُغة جاٍع و مً اإلاشحر في ألامغ ؤن الاهخ٣ا٫ بلى ؾٖغ

ا٦دكاٝ خ٣ل ٦بحر للٛاػ الُبُعي بها ٢غب جاوعٍغث وجاهضعاعا خُض الكغ٢ُت، َى 

ألاًام ألازحرة، عزهت الكغوٕ في اؾخٛالله.. واهُال٢ا مً زلُٟت ؤُٖذ الخ٩ىمت، في 

ذي، ٢بل ٣ٖىص، للحهىص بإخض اإلاغا٦ؼ ) ( اإلاخازمت للمى٣ُت، ٞةن َظٍ صبضوالخىاظض الخاٍع

اإلاى٣ُت ٧لها ما اه٨ٟذ حكهض خغ٦ت ٚحر ٖاصًت للحهىص الههاًىت َىا٥. ومً مٓاَغ 

ـ جدمل  ا بباَع " ؤنض٢اء صبضو " ًخم، مً زاللها َظٍ الخغ٦ت جإؾِـ ظمُٗت م٣َغ

الخدًحر لل٣اءاث " ز٣اُٞت " بضبضو والىىاحي. زم ما لبض اإلاخدبٗىن لهظٍ الخغ٦ت 

ًغنضون مٟاَُم ومهُلخاث مً ٢بُل " صبضو ال٨بري "، في ؾُا١ نى٘ ال٨ُاهاث 

٘ َظٍ ال٨ُاهاث ٌٗملىن ٖلى عبِ َظٍ اإلاىا٤َ  مُت زم ما لبض ؤصخاب مكاَع الَى

 في َظٍ ال٨ُاهاث التي بضؤوا الاقخٛا٫ ٞحها مىظ ؾىىاث..اإلاخجاوعة 

و ٨َظا ؤَل٤ ما ٌؿمى ؤبدار وصعاؾاث وجى٣ُباث بمى٣ُت ٨ُُٞ٪ وجضاو٫ وزاث٤ 

.. زم )لىصاػحر(وعؾىم جم الٗشىع ٖلحها باإلاٗبض الحهىصي ال٣ضًم بهظٍ اإلاضًىت بخي 

ـ حٗجى بما ٌؿمى ز٣اٞت الؿالم اب وجم !! وهب جإؾؿذ ظمُٗت ؤزغي بباَع ظ ؤلاَع

ش  ل طل٪ اإلاٗبض الحهىصي ب٨ُُٟ٪ إلاخد٠ ًًم جاٍع ال٨ك٠ ًٖ مكغوٕ لخدٍى

ش اإلاى٣ُت ٧لها بالحهىص  1اإلاى٣ُت ض اإلاى٣ُت والٗمل ٖلى عبِ جاٍع ى ما ًُٟض تهٍى !.. َو

! وازخُاع مى٣ُت ٨ُُٞ٪ لِـ اٖخباَا. ٞخضازل واختها بىاخت بجي وه٠ُ  والحهىصًت

ت لها مٗجى بامل ابي الههُىوي الجؼاثٍغ  بحرهاع َجري لُـيخُِ الخ٣ؿُمي، ٖلما بإن ؤلاَع

٢ا٫ بةخضي مدايغاجه بماعؾُلُا ٢بل قهىع: " الجؼاثغ لِؿذ، ال ٖغبُت وال بؾالمُت، 

                                                           
"..بلخ.1

ْ
 . مً َىا ٦ظل٪ ؾغ الاَخمام اإلاتزاًض بى٣ىف واخت "بّف
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ى ال٣ى٫ الظي قغخه نهُىوي 1ٞغوؿُت وحهىصًت " هي، ٖلى اإلاؿخىي الش٣افي،وبهما .. َو

ػي ًسخبيء حهىصي".٧ل ؤ في ٖم٤آزغ اإلااعر ص. بٌٛا٫ ًىىن ب٣ىله: " ماَػ
ضا ما جخم  2 َو

ذي"/"Le culturelاملخاجالث للدؿلل به مً زال٫ ا٫"ز٣افي"/" "، L’historique" و"الخاٍع

ختى ؤن مجلت جضعي "الٗلم" و"ألا٧اصًمُت" زههذ ؤٚلٟتها بٗىىها بالبىِ الٍٗغٌ: 

 ؾٟله!."، ؤهٓغ الهىعة لٛالٝ املجلت ؤMaroc Terre Juive"اإلاٛغب ؤعى حهىصًت"/"

ى هٟـ املخُِ الظي ًدًغ  ً، َو َظا َى املخُِ الظي ًغوم جٟخِذ الَى

ى هٟؿه الظي مؼ١ إلاىعٍخاهُاو للجؼائغ٦ظل٪  الٛاع٢ت في الا٢خخا٫ والاختراب  لُبُا، َو

ٕؼ  ى ما ْل ًٖؼ ، التي ما جؼا٫ حٗٝغ اَتزاػاث جىوـالضازلي والخٟخِذ عوٍضا عوٍضا، َو

 قبه ًىمي ختى آلان..واعجضاصاتها وجىابٗهما، بك٩ل 

ضؿه الاؾتراجُجي، ؿما هي ألاؾالُب  بي في زلـُاجه َو َظا َى املخُِ الخسٍغ

والىؾائل التي ٌعخمضَا لبلىغ َظا الهضؾ؟ ؤو بعباعة ؤزغي، إطا واهذ َظٍ هي 

 ؤلاؾتراجُجُت في َظا املخُِ، ؿما َى جاهخُىه وؤَم مغجىؼاجه؟

  

                                                           
ل  08ــ  مدايغة ؤل٣اَا بمضًىت مغؾُلُا الٟغوؿُت  بُىم   1 .. ؤهٓغ ٣ٞغة  ؤلاؾتراجُجُت الههُىهُت 2012ؤبٍغ

ت والىظىص اإلا ػي في الهٍى  ٛاعبُحن... لههُىت اإلا٩ىن ألاماَػ
2 - Au Fond de chaque Amazigh se cache un juif  ؤهٓغ ٣ٞغة  ؤلاؾتراجُجُت الههُىهُت لههُىت : !

ت والىظىص اإلاٛاعبُحن...  ػي في الهٍى  اإلا٩ىن ألاماَػ
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 .. ندططـبيو أٍزاف ال :ثاىٔا

 و ّالعضّب٘ ّالزّل٘اإلعال

ضٞه الاؾتراجُجيبٗض اؾخٗغايىا للمس بي وزلُٟاجه َو لخ٣ؿُم اإلاٛغب،  ُِ الخسٍغ

مًماع الخغب وؤؾلختها وج٨خ٩ُاتها ٦ما ويٗها ؤصخاب َظا ههل لبى٪ ؤَضاٞه و 

ظٍ الخغب.. و٢بل مىانلت الٗغى والخدلُل، ًجظع بىا جىيُذ ؤمغ مدكاب٪  املخُِ َو

ؼو٫ الالخباؽ بالخض٤ُ٢ في " الخضوص " بحن ختى ًدبحن لىا اإلاٗجى  وجخطر الهىعة ٍو

م جمُحز ٖلم ؤلاؾتراجُجُا بحن ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجي والخا٦خ٩ُي في َظا املخُِ. ٞ ٚغ

ؤلاؾتراجُجُت في ؤي مكغوٕ ًٖ ألاَضاٝ الخا٦خ٨ُُت، بال ؤن َىا٥ مجاالث ًخضازل ٞحها 

هبذ عؾم الخضوص بُجهما نٗبا ؾتراجُجي بالخا٦خ٩ُي بدُض ال ٌؿهل الخمُحز الا  ما بُجهما ٍو

ٖىضما ًٓهغ ؤن " الخا٦خ٩ُي " بما َى ؤؾالُب وؤصواث، ال ٣ًل ؤَمُت، وعبما ناع ؤ٦ثر 

ت مما جدضًضٍ في صاثغة " ؤلاؾتراجُجي ".. في َظٍ الضاثغة ًىضعط بى٪ ؤَضاٝ املخُِ  ٍغ ظَى

بي الظي هدً بهضصٍ؛ َظا البى٪ مً ألاَضاٝ التي ًم٨ً ألاَضاٝ بصعاظها في  الخسٍغ

اث٠ الخىخُض بحن م٩ىهاث املجخم٘ اإلاٛغبي  الخا٦خ٨ُُت بما هي بيُاث بمشابت ؤصواث ج٣ىم بْى

ت ججؿض اإلاغج٨ؼاث وألاؾـ التي ٣ًىم  ٍغ ت وظَى ا بيُاث عمٍؼ وؤَضاٝ اؾتراجُجُت باٖخباَع

ض: ٖلحها بىاء َظا املجخم٘. ؤما َظٍ ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت/الخا٦خ٨ُُت، ٞهي " ا لشالىر اإلاىّخِ

ؤلاؾالم.. الٗغوبت.. الضولت.. َظٍ هي الغ٧اثؼ الشالر ألاَم التي ٌؿتهضٞها َظا اإلاكغوٕ، 

 وؾجري في ما بٗض ما َى ال٣اؾم اإلاكتر٥ بُجها،.

 اإلعالو.. -1

ت، ول٨ً ؤلاؾالم  ٣ىؽ قٗاثٍغ ؤلاؾالم ٦غ٦حزة ؤولى مؿتهضٝ، لِـ ٦ٗباصة َو

ا باٖخباٍع ٣ُٖضة وعابُا عوخُا وز ت والُٗضّوة عجَؼ ٘ الاؾخٗماٍع ٣ُا ومخِىا، ؤزبدذ اإلاكاَع

خمت 
ُ
ًٖ ازترا٢ه، ٢ضًما وخضًشا، في اإلاكغ١ ٦ما في اإلاٛغب ٖلى الؿىاء.. ٞهى ــ إلاا ًمشله مً ل

بخل٪ الغابُت الجامٗت بحن م٩ىهاث ألامت وبحن م٩ىهاث ٧ل ٢ُغ مً ؤ٢ُاع ألامت الٗغبُت 

ت للهُمىت ٖلى بلضاهىا  ؤلاؾالمُت ــ ٌك٩ل ؤَم ٣ٖبت ٧إصاء ؤمام ٧ل املخُُاث ؤلاؾخٗماٍع

ت الخٟغ والخضمحر في َظا  ا. ومً َىا ؤولٍى والؿُُغة ٖلى م٣ضعاتها والخد٨م في مهاثَغ



70 

ىا اإلاٛغب )والخالت ال جسخل٠  ٘ واملخُُاث. وباليؿبت إلاىيٖى الؿض اإلااو٘ إلاغوع اإلاكاَع

 -إلاكغوٕ الخ٣ؿُمي الههُى باليؿبت لأل٢ُاع ألازغي ٧ل خؿب زهىنُاجه(، ٞةن ا

ت  اؾخٗماعي، وي٘ " ؤلاؾالم " بما َى آنغة ظامٗت ومىخضة، ههب ُٖىه ٧إولٍى

بي لهظا الؿض  اث. وفي َظا الؿُا١ ًم٨ً الخى٠٢ ٖىض بٌٗ مٓاَغ الٗمل الخسٍغ ألاولٍى

ً الخًلُلُت التي ًدؿلل مً زاللها َظا املخُِ ٖلى َظا اإلاؿخىي ٥  وبٌٗ الٗىاٍو

اث الٟغصًت "... الخ."ؤلاؾالم ألا  ت اإلاٗخ٣ض " و" الخٍغ ػي " و" خٍغ  ماَػ

11

ػي" في اإلاضة ألازحرة بمىاػاة م٘ الخضًض ًٖ  اهُل٤ الخضًض ًٖ ؤلاؾالم "ألاماَػ

 اإلاشلي 
ُ
٣ى٫ بجىاػ بمامت بؾالم آزغ ٞغوسخي، مشال، ًجحز " اإلاشلُت الجيؿُت "، بل ٍو

ت ! الظي جؼوط به ؤخض مىاَجي  ٢هت "ؤلامام" ظيؿُا ٦ما جدبٗىا في ! طو ألانى٫ الجؼاثٍغ

٣ُا  اإلاغؤة والسجىص ؤمام الغظا٫، ؤو 1ظىىب بٍٞغ
َ
٩ي الظي ؤظاػ بمامت ، ؤو ؤلاؾالم ألامٍغ

الازخالٍ في الهالة بحن الجيؿحن جامها مىانٟت امغؤة وعظل، ٦ما ؤوصخيء لظل٪ 

 ؟؟؟ الخ...2ت بؾمها ٖاجكتمسجض زام في ؤإلااهُا، حكٝغ ٖلُه ؾُضة جغ٦ُ

اعة الؿٟحر  ػي " ؤ٦ثر بمىاػاة م٘ ٍػ ... ول٣ض ج٨ش٠ ال٨الم ًٖ " ؤلاؾالم ألاماَػ

٩ي الؿاب٤،  ىص، ظىىب قغ١ البالص، والتي ٢ُ٘ ٞحها نمىئُل وابالن ألامٍغ إلاضًىت ؤٞع

٧لم لُلخ٣ي ؤخض اليكُاء في مجا٫ الش٣اٞت والًٟ مً طوي البكغة الؿمغاء،  1200

ت ب٢ىاٖه ب٨خابت م٣ا٫ ؤو بنضاع بُان، جدذ يماهخه، ٣ًى٫ ُٞه بإهه، وؤَله ومداول

مً طوي البكغة الؿمغاء بالجىىب الكغقي، ٌٗاهىن مً اإلاحز الٗىهغي، وؤن الؿبب في 

ٌُّ وظٍى وحؿىصُّ وظٍى " !.  طل٪ َى آًت ٢غآهُت ج٣ى٫: " ًىم جبُ

                                                           
ــ ٢هت " ؤلامام اإلاشلي لىصُٞ٪ دمحم ػاَض، ناخب مال٠ " ال٣غآن والجيـ " وػوظه ٢ُام الضًً..  وألا٦ُض  1

الٗحن لً جسُيء مٗجى َظًً ؤلاؾمحن؛ دمحم و٢ُام الضًً.. ٦ما ال جسُيء ؤًًا مٗجى اؾخًاٞتهما مً  ؤن

 ..24َٝغ ٢ىاة ٞغوؿا 
٘ صٖىي في اإلاٛغب ؾىت  2 ٨ُت آوي ػوهُٟلض   2015ـــ ًم٨ً الخظ٦حر َىا ب٣هت ٞع مً َٝغ " الىاقُت "  ألامٍغ

 ! ؟ خاولذ زاللها ٞغى بمامت اإلاغؤة للهالة في اإلاٛغب
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ػي " اإلاىٓغان إلا ا ٌٗٝغ ب " الخغ٦ت الش٣اُٞت و مً ؤَم مً َغخىا " ؤلاؾالم ألاماَػ

ُٛت " ؤخمض الضٚحروي وؤخمض ٖهُض اللظًً ما اه٩ٟا في م٣االتهما ومدايغاتهما  ألاماَػ

ومؿاَماتهما في هضواث ٖمىمُت ٌؿخضُٖان مٗخ٣ضاث البىعٚىاَُحن وؤمغاء صولتهم 

ض مً زالزت ٢غون بمى٣ُت " جامؿىا " الظًً حٗا٢بىا ٖلحها ٖلى مضي ؤٍػ
٢بل ؤن ج٣طخي  1

ُم صٖىتها اإلاهضي بً جىمغث.. ُٛت ب٣ُاصة ٖػ  ٖلحهم الضولت اإلاىخضًت ألاماَػ

 ٜ ُٛت "٫ "بؾالم" ألاماَػ ٞاؾخضٖاء عمىػ ما ٌؿمى "الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ٜ َُلت خ٨مهم  غ م٘ صولت اإلاغابُحن ألاماَػ البىعٚىاَُحن، الظًً ٧اهىا في نغإ مٍغ

ٜ التي جم٨ىذ مً ال٣ًاء للمٛغب وألاهضلـ وفي نغإ ؤمّغ م٘ صولت ا إلاىخضًً ألاماَػ

ٜ" ؤو" بؾالم  ٖلحهم في الجهاًت، ًُغح الؿاا٫ الخالي: بطا ٧ان ال٣هض َى "صًً ألاماَػ

ىاَُحن !)ألا٢لُت اإلاى٣غيت(  ٜ البٚر م، ٞلماطا "بؾالم" ؤماَػ ٜ "، ٖلى خض حٗبحَر ألاماَػ

ُٛ ٜ اإلاغابُحن واإلاىخضًً الضولخحن ألاماَػ خحن اللخحن بىِخا ؤمجاص ولِـ بؾالم ؤماَػ

 اإلاٛغب ختى ألاهضلـ وخًاعجه وخغعا ال٣ضؽ باإلاكغ١ بلى نالح الضًً ألاًىبي؟ !

ػي "، زم اهُل٣ذ ال٣ض هاصي " ال٣اثض ن " ٖهُض والضٚحروي ب " ؤلاؾالم ألاماَػ

ؤؾغاب ما ٌٗٝغ بالظباب ؤلال٨ترووي لخٟٗل ٞٗلها في خمالث مدمىمت وؾِ الكباب 

ػي اإلاترو ً، ْاَغة في ؤوؾاٍ الُلبت ألاماَػ ٥ للٟغاٙ ختى حك٩لذ، في ال٣ٗضًً ألازحًر

بمسخل٠ اإلاىا٢٘ الجامُٗت، الؾُما بٗض ْهىع ٣َىؽ وؤخضار وو٢اج٘ ٦كٟذ ًٖ 

وؤلاله "ًا٧ىف". وبلٛذ َظٍ الٓاَغة ؤوظها في ألاظىاء اإلاغا٣ٞت  الُاهىقُت " !صًاهت؟ " 

ُٛت، الؿُضة ٞبراًغ،زهىنا بٗض ٦ك٠ " قاٖغة " ال 20لخغ٦ت  خغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ت، هي بمشابت  ملُىت مؼان ُم الخغ٦ت  علض هياحًٖ وز٣ُت ؾٍغ عبِ بُجها وبحن ٖػ

٤ ٣ُٖضة ؤلاله ًا٧ىف، ٦ما ظاء في هو  ، ٞو ُٛت الؿُض ؤخمض ٖهُض مهٙى ألاماَػ

 الىز٣ُت )ؤهٓغ هو ال٣ٗض بالىز٣ُت صخبخه.(.. !

                                                           
ت )وهدً ال وٗاعى خ٤ ؤخض ؤن ًضًً  1 ــ َى الؿُا١ الظي ظاءث ُٞه الضٖىة الضًيُت ا٫ " آ٧ىقُت " الؿٍغ

بإي صًً( التي ٦كٟذ ٖجها بخضي الضاُٖاث لها والتي  ٣ٖضث ٣ٖض ه٩اخها، م٘ ػوظها )الظي اهٟهلذ 

لها، ٖلى ؾىت ًا٧ىف  ٖىه بٗض طل٪( ٖلى ؾيخه. ه٣هض الؿُضة مل٨ُت مؼان. ؤهٓغ نىعة ال٣ٗض ونىعة

غ ال٩ىعص..  جضٖى للجيـ ٖلى ؾٍغ
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ػي " لل٣ى٫ ب " الُا٧ىقُت "، ٣ًىم بطن ٖلى اؾخضٖاء  ٞإؾاؽ " ؤلاؾالم ألاماَػ

ىاَُحن، التي ٧اهذ ؾاثضة باإلاٛغب بحن جهغ ؤبي  ش بماعة البٚر ىاَُت، وجاٍع همىطط الضولت البٚر

ىا٥ مً ٣ًى٫ بلى آؾٟي وتهغث في الجؼاثغ. و٢ض ٧ان في  ع٢غا١، وؤم الغبُ٘، بلى جاصلت، َو

ش اإلاٛغب ما ًُٟض ٞٗال بىظىص َظٍ الضولت وماؾؿها ؤ ، 1بى نالر ٍَغ٠ بً قمٗىن جاٍع

ى مً ٢اصة الخىاعط باإلاٛغب، و٧ان الُض الُمجى ألبي مِؿغة اإلاخٛغي، ٢اثض زىعة الخىاعط  َو

ٟغ بً قمٗىن بلى  اهُال٢ا مً سجلماؾت )ٖانمت الخىاعط خُجها ٢بل ؤن حهل٪ اإلاخٛغي ٍو

اَػػي َاع١ بغابغة جامؿىا خُض ؾ٣ُُم صولخه(. وبً قمٗىن الظي اعجبِ اؾمه بال٣اثض ألام

اص في ٞخذ ألاهضلـ َى خ٣ُ٣ت جاٍعسُت ٦ظل٪ و"ٍَغٟت" ؤلاؾباهُت جدمل َظا ؤلاؾم  ابً ٍػ

ُم البىعٚىاَُحن ٍَغ٠ ابً قمٗىن، ألهه ٧ان ٖلى عؤؽ بٗشت اؾخ٨كاُٞت في  وؿبت بلى ٖػ

ٍغ واإلاٗلىماث التي ؤحى بها هي التي ٧اه اص بلحها، بط بن ج٣اٍع ذ ألاهضلـ ٢بل صزى٫ َاع١ ابً ٍػ

اص، بضزى٫ ألاهضلـ.  ؤؾاؽ ٢غاع الضولت آهظا٥، مً زال٫ ال٣اثض َاع١ ابً ٍػ

لسخي ألاوؾِ باإلاٛغب ٖلى ؤؾاؽ صًجي  ىاَُت جم جإؾِؿها بالؿاخل ألَا الضولت البٚر

مٛل٠ باإلؾالم. ٞماؾؿها بً قمٗىن ال ٨ًظب عؾالت دمحم، بل ًا٦ض ٖلحها، ل٨ىه ٣ًى٫ 

، ٞةن هللا ًبٗض عؾاثله م٘ عؾله بلى ألا٢ىام بإلؿىتها. بإهه، َب٣ا لل٣غآن الظي ظاء به دمحم

٨ظا ظاء  ٜ( بلؿاجهم.. َو و٦ما بٗض هللا دمحما للٗغب بلؿاجهم، ٞةهه مبٗىر بلى البرابغة )ألاماَػ

ىاَُحن البرابغة ب٣غآن بلؿاجهم ًًم خىالي زماهحن ؾىعة قبحهت بؿىع  بً قمٗىن للبٚر

ى "بؾالم" ؤًًا، ل٨ىه بؾال  م آزغ ًسخل٠ ًٖ ؤلاؾالم املخمضي في ال٨شحر مً ال٣غآن.. َو

الخٗالُم؛ مجها ؤن الهالة مشال ٖكغ نلىاث ولِـ زمؿا، ومجها ؤجهم ال ًهىمىن عمًان، 

هلىن الجمٗت، ول٨ً ًىم الخمِـ، وؤن الىيىء ًبضؤ  ول٨جهم ًهىمىن قهغ عظب، ٍو

لكغعي الىخُض َى ٖىضَم بالؿغة، وال ًاطهىن وألاطان باليؿبت بلحهم خغام، وألاطان ا

نُاح الضً٪. ولظل٪ خّغم ؤ٧له. وما جؼا٫ مىا٤َ باإلاٛغب ختى َٟىلخىا َىا٫ الؿخِىاث 

ىضها في جىجضاص في هاخُت  مً ال٣غن اإلااضخي ال ًإ٧ل ؾ٩اجها البٌُ والُماَم والؿم٪، ٖو

ان ختى  ٧لمُمت بالغاقُضًت، ٧اهىا ًهُاصون الؿم٪ بىاصي اٞغ٦غا )ٞغ٧لت( الضاثم الجٍغ
                                                           

ـ ازخل٠ اإلااعزىن خى٫ وؿبه الحهىصي، وممً هٟىا َظا الاهدؿاب اإلااعر والٗالمت، ناخب ٖلم الٗمغان   1

 ٖبض الغخمً بً زلضون.. 
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غ م٣ابل ؤزىاب 1975 ؾىت باصلىجها م٘ الحهىص في مالح ؤؾٍغ جمٗىن البٌُ والُماَم ٍو . ٍو

ىاَُحن ؤًًا ؤجهم ال ٌسجضون في نالتهم بل  وزضماث ؤزغي(. ومما ٧ان ًمحز نلىاث البٚر

ا.. خض ال٨ظب الىٟي.. خض الؼها  ٣ًتربىن مً ألاعى بجباَهم وخؿب، صون ؤن ًلمؿَى

 له. هٓام الخ٨م ؤمحري وعاسي... الخ.ال٣خل.. حٗضص اليؿاء ال خض 

ظٍ الضولت صامذ خىالي ؤعبٗت ٢غون. و٢ض خاو٫ ألاصاعؾت ؤن ٌٛؼوا  َظٍ الضًاهت َو

َظٍ اإلاى٣ُت ٟٞكلىا، ولم ٌؿخُُٗىا ؤن ًخجاوػوا جهغ ؤبي ع٢غا١. ٦ما ؤن اإلاغابُحن خاولىا 

ىاَُحن ٢خل ناخ ب و٢اثض الضٖىة طل٪، مً ظهتهم، ولم ًىجخىا، وفي اإلاىاظهاث م٘ البٚر

اإلاغابُُت ٖبض هللا ابً ًاؾحن، وصًٞ في بخضي البىاصي ب "جامؿىا" التي ٧اهذ جخىاظض بها 

مخض مجا٫ " جامؿىا " مً جهغ ؤبي ع٢غا١ بلى خضوص مهب جهغ ؤم  .الضولت البىعٚىاَُت ٍو

الغبُ٘ بأػمىع بالجضًضة بلى خضوص مضًىت جاصلت بدؿب بٌٗ اإلااعزحن
الظًً ًمضصون 1

ٜ ٖلى  ع٢ٗت الضولت البىعٚىاَُت بلى آؾٟي وجاَغث بالجؼاثغ. بلى ؤن ٢طخى اإلاىخضون ألاماَػ

ىاَُحن. ُبت و٦بحرة في خ٤ البٚر ُٛت في مجؼعة َع  َظٍ الضولت ألاماَػ

12

غي " و" الُاهىقُت "ًٞال ًٖ  ًخم اؾتهضاٝ عابُت الىخضة  " ؤلاؾالم ألاماَػ

غ الغوخُت ل ٜ وجمٍغ لمٛاعبت، جدذ الٞخاث وقٗاعاث حؿدىض إلاغظُٗاث هبُلت لدؿَى

م٨ً اؾٗغاى َظا اإلاؿخىي مً  ٘ حكخِذ اليؿُج الاظخماعي اإلاٛغبي، ٍو مكاَع

ؿ٣ِ  ب في َظا املخُِ مً زال٫ " ٞٗالُاث " وألالبؿت التي ًخم بها حُُٛتها، َو الخسٍغ

 ! دؿً هُت لألؾ٦٠شحر مً اإلاىايلحن املخترمحن في ؤجىجها بؿظاظت وب

 حرية املعتقد.. -أ

بي إلاخاهت وخضة اإلاٛاعبت خى٫ صًاهت ؤلاؾالم  ل٣ض اهدبه ؤصخاب املخُِ الخسٍغ

ت والؿلى٥ الجىُضي.. لظل٪ وظب، ختى ًخم٨ً  اإلاؿدىض للمظَب اإلاال٩ي وال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

مً َظٍ الىخضة، بض الدك٨ُ٪ و٧ل ما مً قإهه ؤن ٨ًٟ٪ ٖغي َظٍ الىخضة. ٨َظا 

                                                           
" و٦ظا ـــ هظ٦غ َىا بإَمُت الٗىصة ل٨خاب ؤنضٍع ص. ٖبض الهمض بل٨بحر مازغا بٗىىان " البىعٚىاَُىن  1

ت في ؤلاؾالم.  لضعاؾاث الض٦خىع مدمىص بؾماُٖل خى٫ الٛغب ؤلاؾالمي والخغ٧اث الؿٍغ
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خ٣اص وخ٣ُ٣تها ؾخ ا " صخىاث " الخدغع مً " الىمُُت" في الٖا ٓهغ ٞجإة مٓاَغ، ْاََغ

جغ٦حز ٧ل الجهض لخ٨ُٟ٪ واخضة مً ؤَم مغج٨ؼاث اللخمت الاظخماُٖت في اإلاٛغب، في هُا١ 

مسُِ ج٣ؿُمه، ؤما الىؾُلت ٞهي الاؾدىاص ٫ " اإلاغظُٗت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان " ! 

١ ؤلاوؿان، وبمبضب الخ٤ في ازخُاع الضًً ؤو اإلاظَب في ؤي بغصاء مٍؼ٠ للضٞإ ًٖ خ٣ى 

داو٫ ؤصخاب املخُِ الدكدُتي الدؿلل للىخضة  ٤ ٢ىاٖت ؤلاوؿان خاو٫ ٍو صًً، ٞو

الغوخُت للمٛاعبت. ومً َىا بضؤ الخضًض ًٖ " اإلاؿُدُحن اإلاٛاعبت " ! زم الخضًض ًٖ 

 إلاٛاعبت ! واإلالخضًً اإلاٛاعبت !... الخ.الكُٗت اإلاٛاعبت ! والبهاثُحن اإلاٛاعبت !و ألاخمضًحن ا

ت اإلاٗخ٣ض ".. َظا خ٤ بوؿاوي ؤولي ال مغاء في طل٪، بمىظب اإلاىاز٤ُ الضولُت، بل  " خٍغ

حن ازخُاع ومكِئت الىاؽ.. " و٢ل  بمىظب ال٣غآن هٟؿه الظي ًتر٥ ؤلاًمان باهلل هٟؿه َع

الخ٤ مً عب٨م ٞمً قاء ٞلُامً ومً قاء ٞل٨ُٟغ. "
الُٗٓم. " وط٦غ بهما ؤهذ نض١ هللا  1

ت  3.. " ال ب٦غاٍ في الضًً ٢ض جبحن الغقض مً الػي..." 2مظ٦غ لؿذ ٖلحهم بمهُُغ " خٍغ

ل لُغح َظا  اإلاٗخ٣ض" خ٤ " ما في طل٪ ه٣اف، ل٨ىه َىا، و٦ما ونلىا، بٗض جدب٘ ٍَى

ض به باَل ما في طل٪ ق٪ ٦ظل٪.  اإلاىيٕى في الؿُا١ اإلاٛغبي الغاًَ، َى " خ٤ " ؤٍع

هىع هؼوٖاث ٞ  ْ ُا في املجخم٘ ؤصي بلى ٨ٍغت جٟاٖلذ، مىيٖى  ٞ لى ؤن ه٣اقا وخغ٦ت

ها،  ً هٟؿها وجىُٓم نٟٞى غخذ الخاظت بلى الخٗبحرٖ  ى ؾاثض،َ  بًماهُت وعوخُت مسالٟت إلااَ 

خباع.  لى الجمُ٘ ؤزظٍ بٗحن الٖا ٣خطخيٖ  ل٩ان طل٪ مً ٢بُل جُىع اظخماعي ًٟغى هٟؿه ٍو

اث ل٨ً خ٣ُ٣ت ما عنضهاٍ بخدب ً هٖؼ ظٍ الخٗبحراث ؤجها، ظلها بن لم ٨ًً ٧لها حٗبحراثٖ   َ٘

غبُت  ض ؤظهؼة مسابغاث ؤظىبُت ونهُىهُت ٚو م٤ اظخماعي لها وهي ؤصواث فيً  مهُىٗت الٖ 

٘ اإلاٛغبي في ؤ٤ٞ ج٣ؿُمه، ٦ما ؤقغها. غي املجخم ً زاللها بلى وكغ الٟىضخى وج٨ُٟ٪ٖ   حؿعى م

ت ؾٟحر الىالًا ىص. وفي هٟـ الؿُا١ ؾب٤ ؤن ؤقغها بلى ؾٍٟغ ث اإلاخدضة إلاضًىت ؤٞع

٨ُت لؿىت  غ وػاعة الخاعظُت ألامٍغ الظي جخدضر ُٞه َظٍ  2016ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ج٣ٍغ

                                                           
 .29ــ ؾىعة ال٨ه٠ آًت   1
 .22، 21ــ  ؾىعة الٛاقُت آلاًخحن   2
 .256ــ ؾىعة الب٣غة آًت   3



75 

الضولت ٖما ؤؾمخه " ألا٢لُت اإلاؿُدُت باإلاٛغب ". ٦ما ًخظ٦غ الجمُ٘ ٢هت ما ؾمي " 

غب في 1مبكغي " مضًىت ٖحن اللىح الظًً ؤصاجهم ال٣ًاء.  ٢هت " اإلاؿُدُحن .. ل٨ً ألٚا

اإلاٛاعبت " َى ا٦دكاٝ " ال٨ىاجـ "الؿٍغت
غب  2 اؽ ! وألٚا في ٧ل مً البًُاء والغباٍ ٞو

غ  المي إلايؿ٤ " اإلاؿُدُحن اإلاٛاعبت " واؾخهجاهه لخ٣ٍغ مً ٧ل طل٪ َى الخغوط ؤلٖا

٨ُت الظي خهغ ٖضص اإلاؿُدُحن اإلاٛاعبت في  آالٝ مؿُخي والخا٫ ؤجهم "  8الخاعظُت ألامٍغ

 !!!.3ىن ـ بدؿبه ـ ٖلى ملُىن مؿُخي مٛغبي ًيُٟ

ت بكإن "اإلاؿُدُحن اإلاٛاعبت" ؾُٓهغ  غ اإلاكبَى ما ٢ُل ًٖ الخدغ٧اث والخ٣اٍع

٨ُت  اَا اإلاباصعة ألامٍغ و٦ظا "مٗهض  ٦MEPIظل٪ في ؤوكُت ٫" وكُاء ؾُاؾُحن" جٖغ

ض مىشخي صاًان للضعاؾاث في الكغ١ ألاوؾِ" الخاب٘ للجِل الههُىوي، ٦ما ؾجري بم ٍؼ

 مً الخٟهُل في ٣ٞغاث ٢اصمت.

ض ؤن هُُل في َظا اإلاىيٕى والخ٣لُٗاث /اإلاسخغة التي ما اه٨ٟذ جغا٤ٞ  ال هٍغ

الُاتها في بٌٗ املخُاث التي جم ٞحها  ت اإلاٗخ٣ض " والتي بلٛذ مضي ؾٍغ "ٞٗالُاث خٍغ

ججمُ٘ ما ؾمي ب " ألا٢لُاث الضًيُت " باإلاٛغب والتي يمذ بلى ظاهب " اإلاؿُدُحن 

 إلاٛاعبت والكُُٗحن اإلاٛاعبت، اإلاشلُحن الجيؿُحن اإلاٛاعبت واإلالخضًً اإلاٛاعبت !!!ا

ل٨ً ٢مت اإلاٟاع٢ت، ًٞال ًٖ ظم٘ الكُٗت؟ م٘ اإلاشلُحن واإلالخضًً)٧إ٢لُت صًيُت!( 

في ظبهت واخضة، هي ؤن جىسٍغ بٌٗ الهُأث الخ٣ى٢ُت اإلاٟغوى ٞحها اخترام جطخُاث 

                                                           
ً بمضًىت ٖحن اللىح ؾىت  1  .2010ـ مل٠ ٢ًُت اإلابكٍغ
ش     2682ــ جد٤ُ٣ ظٍغضة اإلاؿاء ٖضص   2 جدذ ٖىىان : ٠ُ٦ ًستر١ ؤلاهجُلُىن ألامً الغوحي  2015ماي  16بخاٍع

٨ُل٨ُـ " لؿىت   ت بَغـ، وجم هُٟه ه٣ل ٢هاناث "ٍو التي جدضزذ   2009للمٛاعبت؟ ه٣لتها ٖجها  ظٍغضة ٍَى

ت الضًيُت الضولُت اإلالخ٤ بالخاعظُت  ؿ٩ي مؿاو٫ الكاون الخاعظُت بم٨خب الخٍغ ًٖ ؤوكُت ومهام واعه٩ٞى

( الظي ٖحن ممشال له IMBو٦ظا مهام اإلا٨خب الضولي ٫ " الخبكحر "  ) 2008ألامٍغ٨ُت الظي  ػاع اإلاٛغب ؤوازغ  

باإلاٛغب َى؛ اإلابكغ ألامٍغ٩ي صًُٟض َاجىن الظي جدضر ًٖ خ٣ل اقخٛاله واإلاهمت الؿاؾُت اإلا٩ل٠ بها؛ " 

اًت  ؤهٓغ ٦ظل٪ جهٍغداث ! ..  اإلا٨خب الضولي ؟؟حصجُ٘ الخباص٫ الش٣افي واللٛىي لضي الُالب اإلاٛاعبت " بٖغ

 !  اإلاضٖى " ال٣ـ آصم " بالُىجىب وخضًشه ٖما ؤؾماٍ " ٦ىاجـ البُىث.".
ُت ألاًام الٛالٝ ٖضص   3 ش  740ـ ؤؾبٖى  .2017ًىاًغ  11ــ  5بخاٍع
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ً بقاعة َاالء ماؾؿحها وعواصَا، في َظٍ اإلاها ػ٫ وحُٛحها وجؼ٦حها بىي٘ م٣غاتها َع

٨ُت و" مٗهض مىشخي صاًان " الههُىوي !!! ولهاالء  اليكُاء مً زضام ؤٖخاب مُبي ألامٍغ

غاث واَُت لخٟؿحر الخىاَااث،  ه٣ضم الهىعجحن ؤؾٟله للخإمل لٗلهم ٣ًلٗىن ًٖ جبًر

 والخُُئت . ٖلى الخُإ وبنغاٍعهُت البٌٗ آلازغ،  وؾىءبدؿً هُت البٌٗ 

 

 
، عٌُٝ 2009ع٢ً ايُٝني ص٥ٝػ " رٚي١ " ايهٝإ سلعٕٛ برلٜػ ٜغتكبٌ يف َهتب٘ ع١ٓ 

ٚايقٛص٠ يف ايٛعط َع  !ى " قػ َغٝشٞ "  1961املٛعار راؾٝز يٝتُإ ايشٟ خزّ بايزاص ايبٝنا٤ َٓش 

ايؾُاٍ  ٚ ع٢ً املٝزإ، يف دٝؿ احلضب ايقْٗٝٛٞ .. ٚ بًباؼسؿٝز٠ ي٘، دٓز١ٜ،  ٚ مُِٓٗأسؿارٙ 

ؽٗٛص عٓزَا سٌ باملػضب  5ٚعُضٖا  ٚ ابٓت٘فٛص٠ ايعٌُٝ " ايكػ "املظٚص يٝتُإ َع طٚدت٘ دٝظٌٜ 

 ، ؽٗضٜٔ ؾكط بعز ؾذٝع١ باخض٠ إٜػٛط .1961ي٬مط٬ع مبٗاَ٘ ا٫عتدباص١ٜ ع١ٓ 

 احلقوق الفردية: -ب

ت اإلاٗخ٣ض " اإلاٟتري ٖلُه، ٖٝغ اإلاٛغب مىظ ت ؤزغي في في هٟـ ؾُا١ َغح " خٍغ

المي خى٫ ما ٌٗٝغ بجُل ظضًض مً خ٣ى١ ؤلاوؿان " الخ٣ى١  الخُاب الؿُاسخي وؤلٖا

ٟت وخاولىا  الٟغصًت ".. وختى َظٍ الخ٣ى١ التي خاولىا حُُٛتها هي ألازغي بإعصًت مٍؼ

ان ما مج٣ُٗضَا ٖلى ؤؾـ  غظُٗت اإلاىاز٤ُ الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةجها ؾٖغ

 وعاءَا. ج٨ك٠ مً وعاءَا وزلُٟاث مً

اث ؤخضار مٟبر٦ت  ٣ٞض هبدذ، ٞجإة، في الؿاخت الؿُاؾُت والخ٣ى٢ُت ٍُٞغ

ا مىا٦بت عوح الٗهغ في َغح ٢ًاًا جدغع اإلاغؤة، ل٨ً  ٟت" ْاََغ لُغح "٢ًاًا مٍؼ

ان ما اه٨كٟذ الى٢اج٘ ًٖ خ٣ُ٣ت اإلاخىدى وألاَضاٝ البُٗضة مً َغح َظٍ  ؾٖغ

ا  ث.."ال٣ًاًا" وظٗلها مغجبت ٖلى ؤٖلى ألاولٍى

 

ع٢ً ايٝغاص ص٥ٝػ " رٚي١ "      

 ايهٝإ ٜغتكبٌ يف َهتب٘               

 ع٢ً ايُٝني َع أسؿارٙٚ

إسزاٖا، دٓز١ٜ، ٚبًباؼ املٝزإ ٚ
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في البضاًت، ٧اهذ مؿحرة اؾخٗغايُت بمضًىت املخمضًت لإلُٞاع الجماعي لغمًان 

ٌ َظٍ الٍٟغًت اإلا٣ضؾت لضي اإلاٛاعبت. لم ٨ًً الخضر صٞاٖا ًٖ شخو  بٖالها ًٖ ٞع

ؤو ظماٖت ازخاعث ؤال ج٣ُم قٗحرة عمًان، ٞخم ايُهاصَا مً َٝغ ألامً الٗمىمي مشال 

٦ؿغوا ألابىاب ٖلى ٚحر اإلاامىحن بغمًان في مىاػلهم  ،ؤو مً َٝغ ٖمىم اإلاىاَىحن، مشال

م عمًان جهاعا.. ال.. لم ٨ًً ؤي شخيء مً َظا،  م ٖلى ما ؤ٢ضمىا ٖلُه بةُٞاَع اظمَى َو

ت للكٗب اإلاٛغبي في بَاع  م َظٍ الخغ٦ت الاؾخٟؼاٍػ وبهما هي صٖىة مً قابت ٢غعث ؤن جتٖز

 خغ٦ت " مالي "..خغ٦ت ؤَل٣ذ ٖلحها، م٘ بً٘ ؤٞغاص مً قلتها، بؾم 

في هٟـ الؿُا١ الاؾخٗغاضخي الاؾخٟؼاػي، صٖا هٟغ مً الكباب اإلاغجبُحن بىٟـ 

َظٍ ألاظىضة بلى ما ؤؾمٍى بمهغظان قغب الخمغ في الكإع ألاؾاسخي بالٗانمت الغباٍ 

، ٢بالت البرإلاان ؤَل٣ىا ٖلُه " آ" مهغظان البحرة "، و٦ظا بلى مهغظان،  زغ، بىٟـ الكإع

بل " بدُض ظاء ٧ل قاب م٘ ٖك٣ُخه و٧ل ٖك٣ُت م٘ ٖك٣ُها وحٗاه٣ا مهغظان ال٣

ًدباصالن ال٣بل الؿازىت بُجهما ؤمام ؤهٓاع اإلااعة الظًً َبىا لُغصَم وبزالئهم مً 

 اإلا٩ان في مكهض ٧اص ًخدى٫ إلاإؾاة.

اإلاشلُت  في هٟـ الؿُا١ ؤًًا ًم٨ً بصعاط انُىإ ؤخضار لُغح الكظوط الجيسخي ؤو

اؽ " زم "مشلي بجي  الجيؿُت ٣٦ُمت خم انُىإ مك٩ل ما ؾمي ب " مشليٞ  اظخماُٖت،ٞ 

تراٝ ب " الكظوط الجيسخي " وبٌٗ الهُ ً يغوعة ال٣بى٫ والٖا ث أمال٫ " لُخمهض الخضًضٖ 

غة له، ٦جمُٗت " ٠ُ٦ ٠ُ٦ "، ٦كٍغ مً قغوٍ ٢بى٫ اإلاٛغب في هاصي " الخدًغ "  اإلاَا

الث لبٌٗ الهُأث الخ٣ى٢ُت التي ال جدترم هٟؿها !!!.. ولٗل مً ًغظ٘ إلا٣خًُاث صٞاجغ الخدم

بػاء اإلامىلحن مً ؾٟاعاث الضو٫ ألاظىبُت، ًجض الخٟؿحر لهظٍ " ال٣ًاًا الؼاثٟت " لخ٣ى١ 

ظٍ الهُأث، ٢بل الخ٣ى١ اإلاضهُت   َ اث في بغامج ؤلاوؿان التي ؤنبدذ ٖلى عؤؽ ألاولٍى

في بلض ًٟترؾه الاؾدبضاص والٟؿاص والؿُاؾُت والخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت 

ً ٖمىم ال٩اصخحن واإلاهمكحن.ئاوالا٢هاء والتهمِل لٟ  ث وقغاثذ اظخماُٖت واؾٗت م

٨ظا بطن، ٦سالنت لهظٍ ال٣ٟغة، ًخم اؾتهضاٝ ؤلاؾالم ٦غابُت ججم٘ ٧ل م٩ىهاث   َ...

ظا الضًً خ٣ى٢هم ٧ام ًمًَ  لت املجخم٘، باؾخصىاء خىالي ؤلٟي شخو مً الحهىص الظًًً 
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ٗبضوا  ٣بت ٦بحرة ٧إصاء ؤمام ؤصخاب املخُِ الخسٍغبي َو ٦مىاَىحن.. وطل٪ ختى جخم بػاختٖ 

لى م٣ضعاجه. لُه ٖو  الٍُغ٤ الؿُاع إلاٛغب الخ٨ٟ٪ والٟىضخى وحؿهل بظل٪ الؿُُغة اإلاباقغةٖ 

 
َغٝشٞ َػضبٞ عغب تكضٜض ٚطاص٠  8000َٔ ايهٓا٥ػ ايغض١ٜ إىل  ! ا٭ق١ًٝ املغٝش١ٝ باملػضب

اصد١ٝ ا٭َضٜه١ٝ، إىل "أنجض َٔ ًَٕٝٛ َغٝشٞ َػضبٞ" سغب َٓغل َا ٜغ٢ُ باملغٝشٝني اخل

 املػاصب١ ٚ"ا٭خ صؽٝز" ٜٛافٌ تبؾرلٙ ع٢ً ايؾاؽ١ ٚمحًت٘ املغ١َُٛ ع٢ً اإلع٬ّ ٚاملغًُني 
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 ـ انؼشٔثخ ٔ" انؼٕٛشٛخ ".. 2

اوي في بى٪ حٗض اللٛت الٗغبُت و"الٗغوبت" ٖمىما و٧ل ماًمذ بلحها بهلت الهضٝ الش

ُب. ٞالٗغوبت، ٦ما ٌٗلم الجمُ٘، واخضة مً ؤَم  ؤَضاٝ املخُِ الخ٣ؿُمي الَغ

مغج٨ؼاث البىاء الاظخماعي والش٣افي باإلاٛغب. واللٛت الٗغبُت بما هي لٛت ال٣ُٗضة والخٗبض 

ـ والخٗامل ؤلاصاعي، هي ل٩ل طل٪، لخمت ؤزغي ججم٘ م٩ىهاث املجخم٘  والخضَع

ولظل٪ ٧له ًجب اؾتهضاٞها ختى ًخم٨ً مسُِ الخٟخِذ مً  املخخلٟت وجىخض بُجها.

 اإلاغوع.

بي بكإن اللٛت الٗغبُت و٧ل ما ًخٗل٤  ومما جم عنضٍ في جدب٘ بغامج املخُِ الخسٍغ

بالٗغوبت، عبِ ؤصخاب املخُِ الخايغ باإلااضخي والٗىصة للمسُِ الاؾخٗماعي 

اًت ال٣غن اإلااضخي، وختى الٟغوسخي املجغب في بضاًت بؿِ الاخخال٫ الٟغوسخي لىٟىطٍ بض

 ٢بل طل٪، ٖىض الخمهُض للخٛلٛل الاؾخٗماعي ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.

بي  ٞٗلى ماطا ًغج٨ؼ اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي ال٣ضًم؟ وؤًً ًلخ٣ِ املخُِ الخسٍغ

 ٘ ٘ ال٣ضًمت والجضًضة؟ وما الظي ًمحز اإلاكاَع الجضًض عؤؽ الخُِ للغبِ بحن اإلاكاَع

 نغ ظضتها " وماطا حٗجي " الُٗىقُت " في ٖىىان َظٍ ال٣ٟغة؟الجضًضة وما هي ؤَم ٖىا

" اإلاٟهىم " ٢بل الٗىصة بلُه بما ًلؼم مً  لىبضؤ بالؿاا٫ ألازحر بخدضًض اإلا٣هىص بهظا

ً بهضصٍ. ً املخُِ الخسٍغبي الظي هد  الٗغى والخدلُل لهظا اإلاٟهىم ٥ " مكغوٕ " يم

21

ما٫ اإلاكهىع بٗمله في مجا٫ ... هي وؿبت بلى اإلاضٖى "ه ىع الضًً ُٖىف" عظل ألٖا

ا إلا٣ىماث  ه في اإلاا٫ الٗام بُغ١ ؤزاعث ال٨شحر مً الجض٫ الٞخ٣اَع "ؤلاقهاع" وبٛٞغ

٘ واملخؿىبُت واؾخٛال٫ الىٟىط مً ؤظل  االجزاَت وج٩اٞ الٟغم، ما ًىنمها بالَغ

خىاء غظل ومكغوٕ مً وعاءٍ اإلاكغوٕ. واإلا٣هىص بالُٗىقُت َى بغهامج َظا ال ٚحر الٚا

لًغب اللٛت الٗغبُت في الخُاة الٗامت وفي ؤلاصاعة، والؾُما في الخٗلُم، وطل٪ مً ؤظل 

الخم٨حن للٛت الٟغوؿُت، ال ٧لٛت مً اللٛاث الخُت التي ًيبػي صعاؾتها والؿعي 
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لى مدُُىا  ال٦دؿابها في بَاع الخدهُل الٗلمي واإلاٗغفي والاهٟخاح ٖلى الٗالم ٖو

راجُجي والخًاعي، ول٨ً ٦خٗبحر ًٖ مهالر اللىبي الٟغوسخي الاؾخٗماعي الجُىؾت

 الههُىوي باإلاٛغب.

ي ــ الظي ٨ًمً للٛت الٗغبُت وللترار الش٣افي والخًاعي  َظا اإلاكغوٕ ألازُبَى

اث الخُاة الُىمُت للمٛاعبت والظي وي٘  الٗغبي في ٧ل ع٦ً وفي ٧ل مؿخىي مً مؿخٍى

وبٌٗ مً ؤنض٢اثه في واظهخه ــ لِـ ظضًضا وبهما َى هىع الضًً ُٖىف و٧ل ٖاثلخه 

مكغوٕ اؾخٗماعي ٢ضًم ما ؤن ٌُٛب ًٖ الؿاخت ٢لُال ختى ًٓهغ مً ظضًض ؤقغؽ 

ٍغ قِئا ٦مكغوٕ ٌؿعى،  وؤقض ٖىٟا بلبىؾاث وخمىالث مؿخجضة ال حٛحر مً ظَى

ُحن و  ٚبل صون ٧لل، بلى ج٨َغـ الدكدذ الاظخماعي والش٣افي وال٠ًٗ والجمىص اإلاٗٞغ

جي ويبابُت في الاهخماء.. ت ووًَ في الكٗىع الَى ت الخًاٍع  في الىعي بالهٍى

بي َم مجغص ب٢لىا  ن ُٖىف وؤٞغاص مً ٖاثلخه وبٌٗ ػمالثه في اإلاكغوٕ الخسٍغ

ُبت ال ج٩ل في عؾم املخُُاث بغبُها باإلااضخي الاؾخٗماعي  واظهت لكب٨ت َع

ٍ الكب٨ت، ؤخض الغاٖحن وخماة ومسُُاجه و٢غاعاجه في َظا الهضص. ومً ؤؾاَحن َظ

ُٖىف والُٗىقُت، اإلاضٖى ؤهضعي ؤػوالي، اإلاؿدكاع اإلال٩ي، الظي ال ًخىعٕ مً 

اؾخٛال٫ مى٢ٗه الخؿاؽ باملخُِ اإلال٩ي لُخأمغ ٖلى اإلاٛغب واإلاٛاعبت، ٦ما لم ًترصص في 

ى ًضٖى إلخُاء اإلااضخي الاؾخٗماعي  آلاوهت ألازحرة ؤن ٨ًك٠ ًٖ وظهه الخ٣ُ٣ي َو

ما ؤقاع للٗىصة بلى " جىملُلحن " لضي جضقِىه ٫ " ؤعق٠ُ اإلاٛغب "؛ َظٍ اإلااؾؿت ٖىض

ؼوع  التي خغم ٖلى جىهِب ؤخض اإلاُبٗحن م٘ ال٨ُان الههُىوي ٖلى عؤؾه لُسغب ٍو

ذي للمٛغب؛ ه٣هض  ٍٟغ في الىزاث٤ واملخؼون واإلاىعور الش٣افي والخاٍع جي ٍو ش الَى الخاٍع

 .َبٗا، نض٣ًه اإلاضٖى ظام٘ بًُا

ل٨ً ما ٖال٢ت صٖىة ؤػوالي بلى جىملُلحن م٘ ُٖىف والُٗىقُت؟ وما هي جىملُلحن 

 ؤوال؟
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ى في نُٛت الجم٘ اإلااهض( جىملُلحن  ُٛت حٗجي ٧ل الخاظاث البًُاء)َو باألماَػ

ى ظبل ًُل ٖلى مضًىت ؤػعو ومٟغصَا جىملُلذ ؤو جاماللذ. ؤَل٤ َظا الىٗذ ٖل

لـ اإلاخىؾِ الظي ج٨ؿٍى ٚابت مً ؤشجاع ألاعػ الباؾ٣ت الجمُلت ٦ما ج٨ؿى  باأَل

٢ممه الشلىط ٖلى مضاع ٞهل الكخاء، ومً َىا ُٞلىلىظُا الدؿمُت التي حٗجي؛ ال٣مم 

 البًُاء.

َظا اإلا٩ان الجمُل، والظي ال ًبٗض ٦شحرا ًٖ مىا٢٘ للشىاع وإلاالخم ال٣باثل 

اوي( في مٗغ٦ت ألا  ي )الٍؼ ان ب٣ُاصة البُل مىحى ؤوخمى بَػ ُٛت مً ؤًذ م٨ُلض وبٍػ ماَػ

ا مً اإلاٗاع٥، َظا اإلا٩ان َى الظي ازخاعجه  حَر لهغي يض الاؾخٗماع الٟغوسخي ٚو

ؾلُاث الاؾخٗماع الٟغوسخي مىُل٣ا لخشبُذ مكغوٖها الخخال٫ واؾخٗماع اإلاٛغب جدذ 

بان، ما جؼا٫ ؤه٣ايه ٢اثمت ختى مؿمى الخماًت ولظل٪ جم في الخحن بوك اء صًغ للَغ

آلان، وبلى ظاهبه ماجؼا٫ ج٣ام، وبن بىجحرة ؤ٢ل مما ٧اهذ ٖلُه ٖكُت الاؾخ٣ال٫، 

 مسُماث نُُٟت لألَٟا٫ ومسخل٠ اإلاىٓماث الكبابُت.

باجها اإلاؿُدُحن ب " ؤهضعي ؤػوالي "، الؾُما  و ل٨ً ما ٖال٢ت جىملُلحن وصًغ َع

ى حهىصي الضًاهت؟؟  َو

 ٠ الجىاب َى ؤن َظا اإلاؿاو٫ " ال٨بحر " الظي ال حهضؤ في ب٢امت الىضواث للخٍٗغ

ًٛ ٧باملخغ٢ت )ال هخدمل ٞحها  مؿلمحن ؤًت مؿاولُت( لم ًجض ٚحر َظٍ ٦٦ٗغب و و ةًماَػ

ألاظىاء التي ًمًٗ ٞحها ظِل الخغب الههُىوي ب٣ُاصة الحهىصي الههُىوي مً ؤنل 

لٗغب واإلاؿلمحن ٦ما ٢خل ؾلٟه اإلا٣بىع الججرا٫ مٛغبي )ؤػه٩ىى( في ٢خل ؤق٣اثىا ا

ًٛ( في خاعة اإلاٛاعبت ؾىت الى٨بت   1967الضمىي مىشخي صًان اإلاٛاعبت، )و ٦شحر مجهم بماَػ

ضمها وخُاػتها، و٧ل طل٪  و٦ظا في بَاهت م٣ضؾاتهم واؾخمغاع مدى مٗاإلاها ومهاصعتها َو

جٟاٖل اإلاٛاعبت مٗها.. لم في بؾهام لهٝغ الىٓغ ٖما ًجغي في ألا٢صخى مً اهخٟايت و 

ًجض ؤػوالي بال َظا الى٢ذ للضٖىة بلى بخُاء ًٞاء "صًغ جىملُلحن"، عمؼ الاؾخٗماع 
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ىا ومجخمٗا، بضٖىي اإلاىاصاة  ومسُُاجه الخبِشت مً ؤظل ج٣ؿُم وحكخِذ البلض، َو

 !!! بلى الدؿامذ وخىاع ألاصًان والش٣اٞاث

/ الجضًضلىٟهم ٠ُ٦ ًغبُىن  لى٣غؤ مٗا، ملخها للمسُِ الاؾخٗماعي ال٣ضًم

ا الش٣اُٞت  اإلااضخي بالخايغ اًت الؿٟاعة وال٣ىهلُاث الٟغوؿُت و٦ظا مغا٦َؼ ولىٟهم ٖع

 ل٩ل ما َى نهُىوي مً ٞٗالُاث " ز٣اُٞت " في مسخل٠ مضهىا وظامٗاجىا ومٗاَضها !.

ي "ٖضة مغاؾ ـــٞخىُٟظا ل كا٫ "لَُى ُم " ٞغ١ حؿض " ؤنضع ؤو٫ م٣ُم ٖام ٞغوسخي، اإلااَع

لخ٣ؿُم اإلاٛغب جمدىعث ٖلى ما َى ؾُاسخي ـ اظخماعي ـ ا٢خهاصي ولٛىي وز٣افي ه٨خٟي 

 َىا بهظٍ ال٣ٟغاث مً ميكىع بصاعي:

ت إلى  "... مً الىاخُت اللؼىٍت ًجب ؤن هُمذ إلى اإلاغوع مباقغة مً اللؼت البربٍغ

جب على ي ت، ٍو باَىا اللؼت الـغوؿُت، ومً ؤحل َظا هدخاج إلى مسخهحن في البربٍغ

جب ؤًًا إوكاء مضاعؽ  ت ٍو في املخابغاث ؤن ٌكغعىا بعؼم في صعاؾت اللهجاث البربٍغ

ـاٌ البربغ. " )ميكىع مىحه للًباٍ  ت التي هللً ؿيها الـغوؿُت أَل ؿغوؿُت بغبٍغ

ش   .1915/  09/  22الـغوؿُحن( بخاٍع

ًال ٖلى مغؾىم ٣غجه التي بجى ٖلحها ميكىع "ٞغوؿت البر  11/09/1915 ٞو بغ" ٞو

)الجاهب اللٛىي، وبالخالي الش٣افي مً اإلاكغوٕ(، ظاء جض٤ُ٢ ؤوضر في الجاهب الؿُاسخي 

ي الهضٝ ألاؾمى للمسُِ الاؾخٗماعي الخ٣ؿُمي مما  مً اإلايكىع، ٨ًش٠ ٞحها لَُى

 ظاء ُٞه:

"مً الىاخُت الؿُاؾُت العاحلت، ؿئن َضؾ اإلاضاعؽ ًىمً في جضححن ألاَلي 

ؤًًا،كضع ؤلاميان، على الازخالؿاث اللؼىٍت والضًيُت وؤلابلاء بكيل مىثم وخاػم 

والاحخماعُت اإلاىحىصة بحن بالص املخؼن اإلاخضًىت باإلؾالم واإلاؿخعغبت، وبحن الجبل 

جهل العغبُت ".  البربغي اإلاخضًً، لىىه وزني ٍو

بهه مكغوٕ مخىانل مً صًغ جىملُلحن، ؤٖلى مضًىت آػعو في بضاًت الؿىىاث ألاولى 

بلى الضٖىة الجضًضة، ٢بل قهىع، إلخُاء ًٞاء جىملُلحن مً َٝغ ؤهضعي لالؾخٗماع 

ي"ومً ميكىع ؛ ؤػوالي ٖلى َامل اٞخخاح ؤعق٠ُ اإلاٛغب  1915لؿىت  "الَُى
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وصعاؾاث البٗشاث الاؾخ٨كاُٞت ٢بل صزى٫ الاؾخٗماع بلى البروباٚىضا اإلاخىانلت في 

الث "الخغة"٢ىاة   ..الخابٗت للبيخاٚىن إلاكغوٕ َظٍ الضٍو

٘ ٣ٖض الخماًت ـمُل ٖلى بلضة ؤػعو، بُٗض جى٢ُـل٣ض جإؾـ صًغ جىملُلحن بالجبل ال

ًٛ.. وفي َظٍ البلضة، وبٗض ؤ٢ل مً زالر ؾىىاث ٣ِٞ مً جى٢ُ٘  ب٣هض جمؿُذ بماَػ

اص، )وختى َظٍ الدؿمُت لم  ت َاع١ بً ٍػ الخماًت، في َضًغ مٗاع٥ لهغي، جم بىاء زاهٍى

ئت(، ب٣هض ٞغوؿت الب ٜ.. وفي ماًى ؾىت ج٨ً بٍغ جم بنضاع الٓهحر  1930ربغ ألاماَػ

ًٛ ًٖ الٗغب بة٢غاع مغظُٗت الٗٝغ البربغي في املخا٦م،  البربغي ب٣هض ٞهل بماَػ

ت بػاء ؾمغ البكغة  ُه مً الخمىالث الٗىهٍغ ى ٖٝغ ًدغم اليؿاء مً ؤلاعر ٞو ... 1َو

 .2ٗلىمتالخ.. ل٨ً سخغ الاؾخٗماع اه٣لب ٖلُه واهُل٣ذ خغ٦ت الل٠ُُ اإلا

بن الٗىصة ألصبُاث ألاهتربىلىظُا ال٩ىلىهُالُت جُٟض ؤن الاَخمام بخٟسُش ٖغي الخىٕى 

ت اإلاٛغبُت ٖلى مضي ٢غون ،الش٣افي اَخمام مب٨غ مىظ البٗشاث  ،الظي زهب الهٍى

الاؾخ٨كاُٞت ألاولى اإلامهضة للخٛلٛل الاؾخٗماعي بهظا البلض. ومما ًلٟذ الاهدباٍ ؤن مً 

غب في َظا اإلاىيٕى ؤن الغخالت ألاو  اثل مً صعؽ اإلاىيٕى وزغط ُٞه بسالناث. ولٗل ألٚا

٣ًى٫ ٞحها ما مٗىاٍ ؤن  1901واخضا مً ؤَم اإلاؿخ٨كٟحن، اهخهى بلى جىنُت عجُبت مىظ 

٤ بحن الٗغب والبربغ . وم٘ 3ألاخم٤ وخضٍ َى الظي ًم٨ً ؤن ٨ًٟغ في الاؾدشماع في الخٍٟغ

ت ال  ٟغوؿُت لم جُإؽ وخاولذ بالٓهحر البربغي.طل٪ ٞةن الؿلُاث الاؾخٗماٍع

                                                           
ؿمذ لؿمغ البكغة الخمشل ب"الجماٖاث"، وخحن ؾمذ لهم ٢بل ؾىىاثٞ 1 ٣ِ، ٞةجهم . ختى الؿىىاث ألازحرة الٌ 

٤ ما ًدىاؾب وؤٖضاصَم. وفي َظا زغ١ لىهىم الضؾخىع التي ج٣طخي بمؿاواة اإلاىاَىحن..  ٚحر ممشلحن بٗض ٞو
ىُحن الغواص باإلاؿاظض، و٢ٟذ الخملت بترصًض 2 . بٗض بنضاع الٓهحر البربغي، اهُل٣ذ خملت ب٣ُاصة الَى

ظٍ ظماعي لضٖاء: "ًا ل٠ُُ ًا ل٠ُُ ؤل٠ُ بىا بما ججغي به اإلا٣اصع ، وال جٟغ١ بُيىا وبزىاهىا البرابغ"، َو

ت الخغ٦ت الىَىُت التي ؾخيبش٤ مجها اإلا٣اومت.  الخغ٦ت ٧اهذ بخضي ؤهٍى
غ   3 ضة الغؾمُت الٟغوؿُت.. للٗلم ٞةن صوحي، و٧ان ؤؾخاطا بجامٗت الجؼاثغ،  1901ـ بصمىن صوحي، ج٣ٍغ الجٍغ

مه ٧ان ًىاٞـ ٖلى ؤن ٩ًىن َى اإلاىٓغ لالؾخٗماع الٟغوسخي ب مخه ؤمام ٍٚغ اإلاٛغب، ٢بل ؤن ٌٗتٝر بهٍؼ

مِكى بُلحر الظي اهداػث بلُه ظمُٗت الجٛغاُٞحن الٟغوؿُحن، بًُت ال٣بان في جغظُذ ال٣غاعاث لٟاثضة 

ت.  ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع
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ت حٗىص الُىم مً ظضًض، مخدالٟت َظٍ اإلاغة،  ... بل َا هي، هٟـ ال٣ىي الاؾخٗماٍع

٧إَغاٝ مٗىُحن  - الظًً ٧اهىا في الؿاب٤ مجغص ؤصواث لها وملخُُاتها - م٘ الههاًىت

ىلي بٌٗ اإلالٟذ في َظا الؿُا١، َى جبىٟـ ال٣ضع باملخُِ الخ٣ؿُمي وهخاثجه. و 

حن والخضازُحن، مهمت جبٌُِ َظا الجزوٕ الاؾخٗماعي  ألا٢الم التي اهُلذ ٖلى الِؿاٍع

ٛاث مٛلٟت بالش٣اٞت وهبل الاهٟخاح ٖلى الخًاعاث والش٣اٞاث ألازغي  الجضًض بدؿَى

وبظ٫ الجهض إلزٟاء خ٣ُ٣ت َظٍ الازترا٢اث الخُحرة بخمىحهاث قٗاعاث ٧اطبت. 

اُٞت ما ٦خبه ؤخمض ٖهُض لهباٚت َظٍ الدؿلالث و٦ىمىطط لهظٍ الكٗىطة الش٣

ىُت،  بٗىىان " ؤظغاؽ جىملُلحن " جم ٖغيه ! بمىاؾبت ٖغى " وزاث٣ي "؟ باإلا٨خبت الَى

ل  ٢19بل ؤًام )ًىم  ى مً بزغاط وظٍى مٗغوٞت بٗمالتها الؾخسباعاث 2019ؤبٍغ ( َو

الؾُما في ال٨ُان الههُىوي.. ٣ًى٫ ٖهُض، بٗض حٛؼله في ٨ٞغة بوكاء الضًغ، و 

ا للؿ٩ان  َغ وألن الضًغ ٧ان ًدخىي ٖلى صازلُت زانت "...  ! !الخضماث التي ٧ان ًٞى

بان ًٟخدىن  لى م٨خبت ٦بحرة ٚىُت بال٨خب الشمُىت والىاصعة، ٣ٞض ٧ان الَغ بالُخامى، ٖو

٩ٞان الخالمُظ اإلاٛاعبت  )...(ؤبىابهم ل٩ل جالمُظ اإلاى٣ُت ختى ٌؿخُٟضوا مً مغا٤ٞ الضًغ

بان ًٞاء ٌؿمذ لهم بالخدهُل والضعؽ مً ؤبى اء اإلاى٣ُت ًجضون في يُاٞت الَغ

بان، في ٞتراث والخش٠ُ٣ ا الَغ َغ ى ًخدضر ًٖ َظٍ الخضماث التي ًٞى ٠ًُ، َو . " ٍو

جي واإلا٣اومت " ت للمضاعؽ والشاهىٍاث يضا ًٖ الٗمل الَى  بٚال١ الؿلُاث الاؾخٗماٍع

 ! !. " ٞغصا في الؿىت 18000ٟترة ما ًىاَؼ و٢ض بلٜ ٖضص اإلاؿخُٟضًً مً الضًغ في جل٪ ال

وهتر٥ للباخشحن الخد٤٣ مً َظا الغ٢م، ؤًام الاؾخٗماع، بن ٧ان ًم٨ً جهىعٍ ٢ُاؾا، 

٣ِٞ، لخل٪ اإلاغخلت وملخضوصًت اإلاخٗلمحن في اإلاٛغب ٩٦ل وجل٪ اإلاى٣ُت ومىا٤َ 

ت ومساجال ًٛ بالخدضًض. ولُدبحن ال٣اعيء مٗجى َظٍ الكٗىطة ال٨ٍٟغ تها التي جداو٫ بماَػ

ُت " الجضًضة،هُغح ؾاالا مدحرا ٖىض ٚحر  ٤ " اللَُى وكغ الخلِ والخًلُل لدؿٍى

ت مؿُدُت  مٗجى ؤن و اإلاخدبٗحن ًٖ مٗجى بقغاٝ حهىص نهاًىت ٖلى جمجُض ؤٖما٫ جبكحًر

ُيُت )اإلاا٦ُاط(؟ ، ومؿاٖضة في الٟهم وؤلاظابت هدُل ! ًخىلى الهُاهُم َظٍ اإلاهمت التًز

اثغ ٖلى الهىعة في َظٍ ال٣ٟغة التي ٨ًغم ٞحها عثِـ ال٨ُان الههُىوي ال٣اعيء الخ

ـ عاَبا " مؿُدُا " زضم في اإلاٛغب َىا٫ الؿخِىاث والؿبُٗىاث وختى  قمٗىن بحٌر



85 

بان اإلاؿُدُحن الظي ًخٛؼ٫  الشماهِىاث لُٓهغ في ألازحر ؤهه لِـ عاَبا مؿُدُا، ٧الَغ

" مدبي بؾغاثُل "، وبهما َى ٖمُل  بهم الهُاهُم، "وكُاء" " الخىُٓم الؿغي ؛

٤ حٗلُماث ٢اصة الجهاػ الاؾخسباعي  للمىؾاص ؤصي زضماجه، َُلت ٧ل جل٪ الؿىحن، ٞو

ت في ظِل الخغب  ٣ت خُٟضجه الٗؿ٨ٍغ ٠ الٗمغ ٞع الههُىوي، ٢بل ؤن ًإحي، في زٍغ

ما مً ؤٖلى عؤؽ ال٨ُان  الههُىوي، وبلباؽ اإلاُضان، لُخل٣ى، م٣ابل زضماجه، ج٨ٍغ

 هُىوي..اله

ؿماث اإلاؿخجضة َظا َى اإلاٗجى الظي ًجب ؤن ًى٢ٔ الخظع لضي الجمُ٘ خى٫ ال

 ..في َظا اإلاكغوٕ الههُى ـ اؾخٗماعي الظي ًخم جدًحٍر للمٛغب

23

"الُٗىقُت" باإلاٗجى الظي خضصهاٍ بها، ؤي ٦دغ٦ت حؿعى بلى ج٣ؿُم اإلاٛغب مً 

٤ ؤوانٍغ الا  ت، ال زال٫ جمٍؼ ت اللٍٛى ظخماُٖت والش٣اُٞت، الؾُما ٖلى مؿخىي الهٍى

جىُل٤ مً ٞغاٙ وال حٗمل ؤوى اج٤ٟ، وبهما هي خغ٦ت مىٓمت لها ؤظىضتها ولها مسُُحها 

ولها مغا٦ؼ هٟىطَا ولضحها ؤمىا٫ َاثلت ال خهغلها ولها ؤبىا٢ها ووعاءَا ٢ىي مازغة في 

 الؿلُت وما وعاء الؿلُت.

ا بضءا بن َضٝ الُٗىقُت، ب الضعخت ألاولى َى " اللٛت الٗغبُت "؛ جضمحَر

بةيٗاٞها، و٧ل ما ًىنل لظل٪ مُلىب. مً َىا جم ب٢غاع ظملت مً اإلاهام ًجب ال٣ُام 

الم..  بها ٖلى مؿخىٍاث ٖضة ؤَمها ٖلى مؿخىي الخٗلُم وؤلٖا

الم جم قً خملت مؿٗىعة ٖلى اللٛت الٗغبُت  غٞٗلى مؿخىي ؤلٖا  مً زال٫ جهٍى

ُٛت ""اللٛت  ، وبض٫ جىاو٫ َظٍ اللٛت الجمُلت ٦غاٞض مخ٩امل م٘ اللٛت ٦ًغة لها ألاماَػ

ُٛت "  ػي، جم ج٣ضًم "ألاماَػ الٗغبُت في الخٗبحر ًٖ م٨ىىن الكٗب اإلاٛغبي الٗغبي ألاماَػ

ػي ٖلى َظٍ   ٦ى٣ٌُ لها. و٧لىا هخاب٘ ججُِل الكباب مً ؤنل ؤماَػ
ً
ز٣اٞت ولٛت

ت. ٦ما جم زل ٘ الٟخىٍى ٤ يغة لها هي الٗامُت؛ " الضاعظت " اإلاٛغبُت وجمذ حٗبئت اإلاكاَع

اؾخصىاثُت لُغح يغوعة اٖخماص الضاعظت اإلاٛغبُت في ٧ل مىاحي الخُاة الُىمُت وجم 
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ت بالضاعظت وجم اؾخ٨خاب صخُٟحن في  1اخخال٫ الًٟاء الٗمىمي بلىخاث بقهاٍع

المُت التي جم اؾخيباتها ٧الُٟغ في ْٝغ ٢ُاسخي ل ظل٪ ومشل طل٪ مً اإلاهام اإلاىابغ ؤلٖا

٤ اليؿُج الش٣افي وال٣ُمي  ٖلى مؿخىٍاث ؤزغي جخ٣اَ٘ في اإلاكغوٕ ألا٦بر؛ جمٍؼ

 للمجخم٘ اإلاٛغبي.

ظا ؤمغ مد٤٣. ول٨ً ؤلِـ َظا َى  بن بغامج الُٗىقُت ٦شحرا ما جغمى بالخٟاَت، َو

 ما ًغاص ؾُاصجه وحؿُِضٍ بالًبِ؛ الخٟاَت؟

اؾتهضاٞها ل٩ل الش٣اٞت الٗغبُت مً زال٫ اللٛت  وؤزُغ ما في ؤمغ َظٍ ألاظىضة َى

وبال٣ًاء ٖلى َظٍ اللٛت ًخم جضمحر جل٪ الش٣اٞت ٦ما ؤؾلٟىا. ومً يغوعة  ؛التي جدملها

ال٣ُٓت ملجاالث اقخٛا٫ ؤصخاب َظا املخُِ وزهىنا جىظههم للخٗلُم؛ َظا 

ب الخُاة الاظخماُٖت بغمتها. به ًخم جسٍغ  ال٣ُإ الخُىي الظي بخسٍغ

لى للخٗلُم، مً ل٣ ض جم٨ً هىع الضًً ُٖىف مً حجؼ م٩ان له باملجلـ ألٖا

ًزال٫ الضٞ٘ به مً ٢بل ٖغابُه اإلامشلحن للىبي الٟغاه٨ٟىوي والههُىوي  في  اإلاازٍغ

َ٘ مٟغويت  ال٣غاع الؿُاسخي، م٘ ؤجهم الًمشلىن ؤًت ظهت مىخسبت، لتربٗهم في مىا٢

اإلاضٖى ُٖىف هٟؿه ٖلى اإلاٛاعبت  ومدهىت باملخُِ اإلال٩ي. ومً َظا اإلاى٢٘ ٞغى

بي والٟخىىي يضا بعاصة الجمُ٘.. و٢ض جدب٘ الجمُ٘  جى٫ بمكغوٖه الخسٍغ ًهى٫ ٍو

ًاء ال  لى، م٘ ؤهه ًٖى يمً ٖكغاث ألٖا ٠ُ٦ ٧ان نىث َظا الصخو َى ألٖا

ٌؿم٘ لهم ع٦ؼا.. وختى ؤهه جيء له بأزغ ما جب٣ى مً ػبضة الىسبت بهظا البلض لُداوعٍ، 

ىن، وفي ؾاٖت الظعوةٖلى مضي  ! ه٣هض َبٗا جىُٓم ل٣اء له م٘ اإلا٨ٟغ  ؾاٖت بالخلٟحًز

 ال٨بحر ص. ٖبض هللا الٗغوي.

بي..  ٦شحرا ما ًخم الخٗامل م٘ و بن "الُٗىقُت" هي ؤزُغ ما في َظا املخُِ الخسٍغ

هىع الضًً ُٖىف ومسُُه باؾخسٟاٝ باٖخباع ؤن ألامغ ًخٗل٤ ب" مش٠٣ " ٞغه٨ٟىوي 

هب في مهلخخه مؿخلب وؤهه  ال ًجب الخطخُم مً آزاع مكغوٖه ألن طل٪ ًسضمه ٍو

                                                           
ا ؤخمض عيا بيكمسخي جدذ ٖىىان: Tel Quelـ َالٗىا مشال بخضي اٞخخاظُاث مجلت "   1  WA" ب٣لم مضًَغ

DRJOUUU .! 
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بالضٖاًت له ولخٟاَخه... الخ. بن جٟاَت ما ًُغخه ُٖىف ال ًسٟي زُىعجه ال٨بحرة، بطا 

م ٞغوؿا وال٨ُان الههُىوي  ما اؾخدًغها مً وعاءٍ، ؤصخاب اإلاكغوٕ الخ٣ُ٣ُحن، َو

 ٘ ٨ُت مً زال٫ مكاَع " و٢ىاة الخغة وبطاٖتي "  MEPPI"مُبيوالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ؾاوا " و" ؤنىاث مٛاعبُت "...

ـ في اإلاضاعؽ  خماص اللهجت " لٛت " للخضَع وختى هضع٥ مساَغ الضٖىة والًِٛ اٖل

الٗمىمُت، وؿإ٫.. بطا جم بوكاء ظُل صعؽ بالضاعظت اإلاٛغبُت وال ٌٗٝغ الٗغبُت بال هخٟا 

ىا٥.. زم ًإحي ظُل بٗضٍ ال  ًدٓى ختى بغنُض مً َظٍ الىخ٠.. َل مً ٦الم َىا َو

َىا٥ ٢غآن بالضاعظت اإلاٛغبُت؟ َل َىا٥ ٦خب الؿحرة والخٟؿحر بالضاعظت؟ َل َىا٥ 

جي ؤو مدمىص ؤمحن الٗالم ؤو بً عقض ؤو بً زلضون  الجابغي ؤو الٗغوي ؤو مغوة ؤو جحًز

 ت اإلاٛغبُت؟ؤو الكاَبي ؤو اإلاخىبي ؤو مدمىص صعوَل ؤو هؼاع ٢باوي ؤو...الخ بالضاعظ

... الجىاب واإلاٗجى الىاضر َى ؤن َظا َى مؿعى لٟهل وؾلخ ألاظُا٫ ال٣اصمت 

ًٖ محراثهم الخًاعي.. َى طبذ َظا اإلاحرار الخًاعي مً الىعٍض بلى الىعٍض.. ومً َىا 

زُىعة مكغوٕ الُٗىقُت التي ما بٗضَا زُىعة؛ َظا اإلاكغوٕ الظي ال ٣ًل ٖضواها 

جز٫   ؤصخابه مجزلت مجغمي خغب.ًٖ بظغام الخغوب ٍو

وإلاً ؤعاص ؤن ًخٗم٤ في اإلاىيٕى ؤ٦ثر ٞلُٗض لٟ٪ مٗجى جؼامً "الاؾدشماع" في بهخاط 

المُت  ت في الخُاة الؿُاؾُت وؤلٖا ؤصبُاث و٢امىؽ للضاعظت )الظي محز ٞترة مً السخٍغ

غ "..( ذ بمغخلت " البٍٛغ ل م٘ ب٢غاع خ٩ىمت ال٨ُان الههُىوي ُٞما ٌؿمى " بؾغاثُ 1ٖٞغ

ـ الضاعظت اإلاٛغبُت في البرامج الغؾمُت ! " جضَع
 مىظ خىالي ؾيخحن. 

                                                           
اتهم، ْاهحن ؤن   1 غ جَغ ـ  للٗلم، ٞةن ُٖىف ومً وعاءٍ، ٦شحرا ما ٌؿخٗملىن بؾم اإلال٪ وب٢دامه ب٣هض جمٍغ

اصٖاءاتهم وصٖاًاتهم بكإن ؤلاًداء بإن ما ٣ًىمىن به ًدٓى بغضخى اإلال٪، ؾُس٠ُ ؤو ًىُلي ٖلى الىاؽ. 

٤ اإلاؿدكاع ومً ؤقهغ َظٍ الخ٣لُٗاث بٗض ما ؾمي ب٣امىؽ الضاعظت الظي ؤهجٍؼ بلى ا إلال٪ ًٖ ٍَغ

 اإلال٩ي ٖالي الهمت.
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 ـ انذٔنخ.. 3

ا، يمً ألاَضاٝ ألاؾاؾُت الشالز في مكغوٕ ج٣ؿُم  تحٗض الضولت َضٞا مغ٦ٍؼ

اإلاٛغب ألجها، ٧اإلؾالم والٗغوبت ٖىهغ وخضة، ؤي في مى٢٘ الى٣ٌُ إلاكغوٕ الخ٣ؿُم 

. و٦ما ٣ًُم، للخضلِـ، ؤصخاب الظي ًجٗل ههب ُٖىه ٧ل ما ًىخض اإلاٛ اعبت لخضمحٍر

غاتهم ٖلى ؤؾـ  غ ألاظىضة باإلاُضان جبًر مالئهم اإلا٩لٟحن بخمٍغ بي ٖو اإلاكغوٕ الخسٍغ

ت اإلاٗخ٣ض " و" الخ٣ى١ الٟغصًت "... الخ، ًلجاون،  خ٣ى١ ؤلاوؿان وزُاب " خٍغ

لهجىم باليؿبت ٫" الضولت " بلى زُاب ٌؿهل اهُالٍئ ٖلى ٖمىم الىاؽ، مً زال٫ ا

 ٖلى الضولت وماؾؿاتها، وونمها ب " الض٨ًخاجىعٍت ".

بن َظا اإلاكغوٕ، ًىُل٤ في خملخه مً جمغ٦ؼ الؿلُاث بُض اإلااؾؿت اإلال٨ُت 

ضم  ونىعٍت ج٣ؿُم الؿلُت ونىعٍت الاهخساباث وال ظضواَا وق٩لُت اإلااؾؿاث ٖو

رو٢غاَُت اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وؾُاصة املخؿىبُت والؼبىهُت والٟؿاص والغقىة والبح

اث وجغ٦ؼ الثروة بحن ٢لت مً الاهخٟاُٖحن  اإلاخسلٟت وبٌٗ مٓاَغ ال٣م٘ وزى٤ الخٍغ

ُٛان جهب اإلاا٫ الٗام وؤلازغاء ٚحر اإلاكغوٕ وؤلاٞالث  اإلاغجبُحن بالغؤؾما٫ الٗالمي َو

مت  مً املخاؾبت وب٢هاء ؤوؾ٘ الٟئاث الكٗبُت واهدكاع البُالت وال٣ٟغ والجٍغ

غ زُاب َظا اإلاكغوٕ الخ٣ؿُمي.اإلاىٓمت... الخ و٧ل َ  ظا ؤمغ وا٢٘ ومؿاٖض ٖلى جمٍغ

ل٨ً اهًٟاح ؤمغ ؤصخاب َاالء اإلاكغوٕ واه٨كاٝ خ٣ُ٣ت زبض مسُُاتهم، 

ان ما ًٓهغ في البضًل الظي ًُغخىهه ٫ " الضولت الض٨ًخاجىعٍت ". ٞاإلاى٤ُ ٣ًطخي  ؾٖغ

م٣غاَُت ".. ل٨ً ؤن ٩ًىن بضًل مً ٣ًاوم "الضولت الض٨ًخاجىعٍت" َى " الضولت الضً

ؤصبُاث وزُاب َاالء، بٗض هٟي الضولت الض٨ًخاجىعٍت َى التر٦حز ٖلى بضًلها في 

ت" اإلاخ٣ضمت، وبهما  بغامجهم؛ " الُٟضعالُت "، ال بمٗىاَا ؤلاصاعي التي حٗجي "الالمغ٦ٍؼ

بمٗىاَا الؿُاسخي الظي ًخدضر ًٖ خ٩ىماث مدلُت، بل واؾخ٣الالث ًٖ الضولت 

ت " الض٨ً  خاجىعٍت "..اإلاغ٦ٍؼ

و ًىٟطر ؤمغ ؤصخاب َظا اإلاكغوٕ ؤ٦ثر، ٖىضما جٓهغ اعجباَاتهم ب٣ىي ؤظىبُت 

ان ما ازخاعوا ٞجىع  وبال٨ُان الههُىوي التي خاولىا، في البضاًت بزٟاءَا، زم ؾٖغ
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م" ماَئ  الٗمالت لهظٍ ال٣ىي وألاظىضاث، الؾُما بٗض ٖضص مً اإلا٣االث التي صبجها "ٖػ

و٦ظا بٗض  1وجىُٓم مُلِكُاث ٖلى ٚغاع ٢باثل الخبى بلُبُاللضٖىة للٗى٠ اإلاؿلر 

ا، وصلؿىا زاللها ٖلى بٌٗ اإلاىاَىحن البؿُاء الظًً ظلبىَم  اإلآاَغاث التي هٓمَى

ُاء الهىعة ًٖ قٗبُت َظٍ الخٓاَغاث في بٌٗ مضن قما٫ اإلاٛغب وبالجىىب  إٖل

ٗىا الٞخاث وهاصوا، وب٩ل ويى  ح، بخضزل ألامم الكغقي وبالٗانمت الغباٍ خُض ٞع

 ! اإلاخدضة إله٣اطَم مما ؾمٍى ب " ألاباعتهاًض الٗغوبي "

 (.، بالجؼء الغاب٘الخغا٧اث ونىاٖت البىض الؿاب٘ :)ؤهٓغ 

بي.. للمسُِ  ، في املخُِ الخسٍغ طل٪ ٧ان بى٪ ألاَضاٝ، الشالسي ألايإل

بي.. وللىنى٫ بل ُِ جل٪ ألاَضاٝ الغثِؿُت، ٣ٞض عؾم ؤصخاب َظا املخ ىالخسٍغ

الخُِ  ىاألاؾلخت اإلاىاؾبت لخىى َظٍ الخغب وزُُ وامًماعا للخغب ٖلحها وظهؼ 

غ  ًّ اتها و٧ل مغخلت مً  واوخ ألاؾالُب الالػمت والالث٣ت ل٩ل مؿخىي مً مؿخٍى

مغاخلها. ولىبضؤ في ال٣ٟغة اإلاىالُت بمًماع َظٍ الخغب ومغبٗاجه املخخلٟت ٦ما جم 

 عؾمها.

  

                                                           
مبر    1 ـ 2014ـ صٖىة اإلاضٖى "ٖؿى" بمغا٦ل في اإلاىخضي الٗالمي الضولي  في هٞى ، وم٣ا٫ الضٚحروي بهؿبٌر

ش   "  .  2011، جدذ ٖىىان:  " لُبُا ٦ىمىطط لبىاء الضًم٣غاَُت بٗض 2018ًىلُىػ  2بخاٍع
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 احلضب.. ثالجا: مضناص

ً هدُِ َىا ب٩ل ؤع٧ان اإلاًماع وهُا١ الخغب الًغوؽ التي ٌكجها الازترا١ ل

الههُىوي، وال ب٩ل ؤؾلخخه الٓاَغة والخُٟت، الخكىت والىاٖمت ٖلى الؿىاء، ول٨ىىا 

ؾى٣ىم بجىلت، مً زال٫ ومًاث، ٖبر بٌٗ ال٣ُاٖاث وبٌٗ الخضماث التي سجل 

حر مؿبى  ال ٦بحرا ٚو ١، في ٟٚلت مً اإلاٛاعبت وحٛاٞل مٍغب مً ٞحها الازترا١ الههُىوي جٚى

ً واإلاىاَىحن، وجىاَا بًٗهم. ؾيؿلِ بٌٗ الًىء ٖلى  اإلااجمىحن ٖلى ؤمً الَى

زُاَاث الازترا١ وبٌٗ مٓاٍَغ التي بلٛذ مؿخىي مً الخُىعة ٚحر مؿبى١، ومىظع 

 ! بالخُغ اإلااخ٤ ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع ووخضة اإلاٛغب وتهضًضا ظضًا لىظىصٍ

ً ٦ىا هخهضي  ٔ للدؿلالث في مجا٫ الا٢خهاص م ٘ وهداو٫ ؤن هد٣ُ ٘ الٟاضر وهخدب للخُبُ

ٞالخت ونىاٖت وججاعة وؾُاخت وزضماث وفي املجا٫ الؿُاسخي والضًبلىماسخي. ٦ما صاومىا، ما 

الم والؿِىما والش٣اٞت والًٟ والبدض  ؤم٨ىىا طل٪، عنض املخاجالث الخُبُُٗت في مجاالث ؤلٖا

ىضما اؾخى٢ٟخىا مٟاظاءة لم ج٨ً ؤبضا في  الٗلمي والٍغايت... الخ ل٨ً صَكدىا ؾخ٩ىن ٦بحرةٖ 

 ٌ الخؿبان؛ ازترا١ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت.. وختى ه٣غب٨م مً الهىعة، لىل٤ بٗ

ٍ الازترا٢اث.. ظ  ًَ ٌ الىماطط م لى بٗ  ؤلاياءةٖ 

 ـ ٔيضبد ػهٗ ًَبرج يٍ االخزشالبد انصَٕٓٛٛخ.. 1

غ ؤي ًم٨ً حسجُل ؤولى اإلاالخٓاث َ ىا في ؤن الازترا١ الههُىوي ٧اسر وال ٩ًاص ًٞى

م  مجا٫ ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي ؤو الؿُاسخي ؤو الش٣افي.. زاوي اإلاالخٓاث اإلاٟاع٢ت ؤهه، ٚع

٧ل َظٍ الازترا٢اث الٟاضخت، ٞةن الجاهب الغؾمي ما ًؼا٫ ٩ًابغ بةه٩اع وظىص ؤي ٖملُاث 

حؿلالث في بَاع التهٍغب والؿى١ الؿىصاء.. جُبُُٗت باإلاٛغب وؤن ما ًخم حسجُله َى مجغص 

ىضما ًخم ال٨ك٠ ًٖ ًُٞدت مً الًٟاثذ، ٞةن الؿلُاث ٦شحرا ما حؿإع لخٟؿحر  ٖو

ن ةألامغ ؤن الجهاث الضاُٖت لخٓاَغة َىا وؤزغي َىا٥، هي ظهاث صولُت، وبالخالي، ٞ

اإلاىٓمت ؤو  الخ٩ىمت ؤو الضولت ال ًم٨جها مى٘ ممشل لل٨ُان الههُىوي ما صامذ الجهاث

 ! ث صولُت جابٗت لألمم اإلاخدضة..ُئااإلااؾؿت الضاُٖت لهظٍ الخٓاَغاث هي َ
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11

لؿُحن ىُت مً ؤظلٞ  ت الٗمل الَى ش  1ؤنضعث مجمٖى ٚكذ  14بُاها ٚايبا بخاٍع

ً وا٢ٗت الخًىع الغؾمي الٗلجي ألخض اله 2017 هاًىت خى٫ ما ونٟخه مُُٗاث ناصمتٖ 

جي الخامـ إلاا ٌؿمى "خؼب ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت "  اإلاٗغوٞحن ألقٛا٫ اإلااجمغ الَى

ؤما اإلا٣هىص ب "ؤخض الههاًىت اإلاٗغوٞحن " في البُان، ٞهى اإلاضٖى  بالغباٍ. مازغااإلاى٣ٗض 

ظمُٗت الهضا٢ت ؤلاؾغاثُلُت “الظي ٣ًضم هٟؿه ٦غثِـ إلاا ٌؿمى  ”ؾُمىن ؾىحرا“

بِىما َى في الىا٢٘ ظىضي في ظِل ” لٟضعالُت الحهىص اإلاٛاعبت في ٞغوؿا”  و٦غثِـ” اإلاٛغبُت

حها  1973الخغب الههُىوي الدؿاخا٫ الظي ًٟخسغ بإهه ؤخض ظغخاٍ في خغب  التي اعج٣ىٞ 

ٖضص ٦بحر مً الكهضاء اإلاٛاعبت، مً ٦خِبت للجِل اإلاٛغبي ٦ما مً مخُىعي اإلاىٓماث 

 جدٍغغ اإلاٛغب، املجاَض دمحم ال٣ُٟه البهغي...الٟضاثُت الخابٗت ؤؾاؾا ل٣اثض ظِل 

ٗا  ان ما ؾىٝ ًىمى ؾَغ "خًىع" ظىضي ظِل الخغب الههُىوي ؾ٨حرا، ؾٖغ

ُٗه ًٖىا إلاا  جي لهظا اإلاضٖى خؼبا جمهُضا لتٞر خم "اهخسابه" ًٖىا في املجلـ الَى ٍو

 ٌؿمى باإلا٨خب الؿُاسخي بما ٌؿمى " خؼب ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت "..

غ الٗظع "َظا "الخؼب" لخًىع َظا الجىضي الههُىوي ٞجاءث، مً ٢بُل  ؤما جبًر

ال  الظي اٖخبٍر، ٖلى لؿان "ؤمُىه الٗام" ""ؤ٢بذ مً الؼلت خًىعا إلاٛاعبت الٗالم وججًز

” الاهٟٗاالث“إلصماط الحهىص اإلاٛاعبت في الخُاة الؿُاؾُت بُٗضا ًٖ  2011لضؾخىع 

 بةُٖاء وظه ظضًض للمٛغب. " )!!(

 

                                                           
ت اثخالٝ ًًم ؤخؼابا ؾُاؾ  1 ُت في اإلاٗاعيت ٦ما في الخ٩ىمت، ومجها الخؼب الظي ٣ًىص الخ٩ىمت ـ املجمٖى

اث ه٣ابُت وظمُٗاث خ٣ى٢ُت.. ًيؿ٤ الاثخالٝ ال٣ُاصي في خؼب الاؾخ٣ال٫، ط. ٖبض ال٣اصع  و٦ظا مغ٦ٍؼ

الٗلمي الظي زل٠ ط. زالض الؿُٟاوي ٖلى عؤؽ َظا الاثخالٝ بٗض جىلُه مؿاولُت ألاماهت الٗامت للماجمغ 

 ؾالمي.ال٣ىمي ؤلا 
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ا ايتعًٝل ٖٛ َٓكٍٛ َٔ سغاب عبز ايٛاسز ايزصٜٛـ ٖٚٛ ٚفزٜكٝ٘ يف ايقٛص٠ َٔ أِٖ ٚدٛٙ ٖش/ 1

 تٓعِٝ " ذليب إعضا٥ٌٝ " َع َعًُِٗ عهرلا

/ ط ايع٤٬ُ ٜؿتدضٕٚ بٛؾا٥ِٗ جلٓزٟ فْٗٝٛٞ ٜتبا٢ٖ بأْ٘ دضٜض ظٝؿ سضب " ايتغاساٍ " ايشٟ  2

اص٠ ٚباب املػاصب١ عضّ ا٭قق٢ املباصى ٖزّ ساص٠ املػاصب١ ع٢ً ص٩ٚؼ املػاصب١ قاطين طٚاٜا احل

عا٬٥ت َػضب١ٝ أَاطٜػ١ٝ نعا١ً٥  1967بايكزؼ ايؾضٜـ.. َٚٔ مشاٜا دلظص٠ ساص٠ املػاصب١ ع١ٓ 

 ايؿٝهٝهٞ)َٔ ٚاس١ ؾٝهٝو( ٚايتٛاتٞ ٚايهٛصاصٟ َٔ ٚاسيت " تٛات " ٚ".نٛصاص٠(.. اخل.ص

ت الٗمل اٖخبرث ما ظغي في ما ٌؿمي " خؼب ظبهت ال٣ ىي الضًم٣غاَُت " مجمٖى

مُل مسابغاث نهُىوي  ابي مدخل ٖو "ؾاب٣ت زُحرة ظضا" ؤن ٩ًىن ظىضي في ٦ُان بَع

ض بها  ”اإلا٩ىن الٗبري “مٗغوٝ ًٖىا في ٢ُاصة خؼب مٛغبي جدذ مبرع ٖباعة  ! التي ًٍغ

ت الٗمل، ٢غاءة مخههُىت للضؾخىع  ججاع الخُبُ٘ وزضامه، ٠ًًُ بُان مجمٖى

ىت الازترا١ الههُىو ي باٖخباع هجغة واهضماط ٖضص مً طوي ألانى٫ اإلاٛغبُت في وقٖغ
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ابي الٗىهغي الٛانب ألعى ٞلؿُحن وصٖم اخخالله و٧إهه ؤمغ ٖاصي..."  ال٨ُان ؤلاَع

ا مً اإلااؾؿاث في  حَر الًدىافى ومكاع٦تهم في ماؾؿاث اإلاٛغب الضؾخىعٍت اإلاىخسبت ٚو

ُىوي م٘ الخٛاضخي ًٖ هٟـ الى٢ذ الظي ٌٗخبرون ُٞه ؤًٖاء في ٦ُان الٗضو الهه

ت في خ٤  ىهٍغ اب ٖو نٟت َظا ال٨ُان ٦مدخل وما ماعؾه مً ج٣خُل وبباصة وبَع

 اإلاٛاعبت في خاعة اإلاٛاعبت وتهىٍض بد٤ ؤعى وقٗب ٞلؿُحن وقٗىب ألامت. !

ت الٗمل، بٗض اؾخٛغابها، ؤًًا، الخًىع الباعػ لىظه جُبُعي آزغ بىاظهت  مجمٖى

ٗام لخؼب ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت وهي اإلاضٖىة مىهت الىضوة الصخُٟت لألمحن ال

ا م٘ وػعاء الخغب الههاًىت ويباٍ مسابغاث  1”بكغائُل الكاوي “ التي ججاَغ بخسابَغ

وهىاب ال٨ىِؿذ في ال٨ُان الٗضو، حؿاءلذ ًٖ ؤَضاٝ َظا الخىظه الخُحر لهظا الخؼب 

ؼ وظٍى نهُىهُت وؤزغي جُبُُٗت في ؾُا١ الٗض وان الههُىوي باججاٍ اخخًان وجبًر

اإلاخىانل ٖلى قٗب ٞلؿُحن وال٣ضؽ واإلاسجض ألا٢صخى اإلاباع٥ وازخُاٝ واٖخ٣ا٫ 

آلاالٝ مً الٟلؿُُيُحن بُجهم ؤَٟا٫ ووؿاء، في جىا٢ٌ ناعر م٘ مى٠٢ الكٗب اإلاٛغبي 

ىُت و٦ُان نهُىن ٦ُاها ٖضوا..  و٢ىاٍ الخُت التي حٗخبر ٞلؿُحن ٢ًُت َو

                                                           
ـ وهدً وٗض َظا ال٨خاب للُب٘، اهٟجغث ًُٞدت َظٍ الٗمُلت وؤنبدذ خضًض الخام والٗام بٗضما ضجذ   1

ال٣ىىاث الًٟاثُت ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي بًُٟدت سخب صٕع الخ٨ٍغم الظي مىذ لها ببحروث مً ٢بل 

ما٫.. جم سخب الخ٨ٍغم  بٗض ا٦دكاٝ ٖمالتها لل٨ُان الههُىوي وؤن  بؾمها  مجلـ ؤلاهماء الٗغبي للمغؤة وألٖا

٧ان حؿلال  مًٟىخا بلى ٢اثمت اإلا٨غماث مً اإلابضٖاث الٗغبُاث بمىاؾبت الُىم الٗالمي للمغؤة.. و٢ض سخب مجها 

ًاء  الخ٨ٍغم، ٢بل طل٪ في ألاعصن وبحن السخبحن جمذ بصاهتها بالغباٍ ببُان عؾمي مً ٢بل اإلاىضوب الؿامي أٖل

ا ٢بل ا٦دكاٞه لخ٣ُ٣تها ٦ٗمُلت للههاًىت..اإلا٣اومت وظِل الخد  ٍغغ الظي ؾلمها صٖع

وبٗض ؤًام مً َظٍ الًُٟدت، ضجذ ًُٞدت ؤزغي ببحروث بُغص اإلاضٖىة "ٞىاعي" اإلاىخدلت لهٟت 

غي الضولي بلبىان ٖلى زلُٟت ٖمالتها لل٨ُان  ٤ُ الخٍغ ضة "الهباح" مً مُاع ٞع "صخاُٞت" بجٍغ

 ! الههُىوي ٦ظل٪
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 .َٜٛإ بعز سيوٓٗا بعز اْهؾاف أَضٖا ـ حلعات ايتهضِٜ قبٌ عشب٘ َ 1

 
 ـ بؾضا٥ٌٝ ذلاط١، َٔ سزٟ ايقٛص٠، بٛطٜضٜٔ فْٗٝٛٝني خطرلٜٔ 2

ش  ... الخ٣ُ٣ت ؤن مشا٫ ما ٌؿمى " خؼب ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت "، اإلاٗغوٝ جاٍع

نىٗه بضَالحز وػاعة الضازلُت ؤًام ماؾؿه الغاخل التهامي الخُاعي، لِـ اؾخصىاًء. 
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ٖغ٢ُت مغجبُت  1ض مداوالث ؤزغي لخإؾِـ، ؤو باألخغي لهىاٖت " ؤخؼاب "٣ٞض جم عن

بال٨ُان الههُىوي، جدذ بقغاٝ ٖمالء، ال ًسٟىن ٖمالتهم واعجباَهم بال٨ُان 

الههُىوي ؤو جل٣ُذ "ؤ خؼاب " ما لها مً م٣ىماث الخؼب ؤي ههِب، بٗمالء اإلاىؾاص 

لخل٣ُماث ". ولٗل ؤبغػ مشا٫ ًٖ اإلاٗغوٞحن لل٣اصخي والضاوي. ٞما ؤٞلخذ ختى َظٍ "ا

٨ُت الكغ١  املخاوالث " الخل٣ُمُت " الٟاقلت ما ٧اهذ حؿدشمغ ُٞه مباصعة الكغا٦ت ألامٍغ

لؼعٕ بٌٗ وظٍى ٢ُاصًت في الخىُٓم  "MEPI"مُبي = ؤوؾُُت اإلاٗغوٞت ازخهاعا ب 

غ الظي ًغؤؾه قا٦ "في ٢ُاصة " خؼب " الخجضًض وؤلاههاٝ" مدبي إؾغائُل " الؿغي 

 ؤقهباع.

لى عؤؾهم  ل٣ض جمذ مداولت ػعٕ بٌٗ ال٣ُاصًحن مً جىُٓم " مدبي بؾغاثُل "، ٖو

اإلاضٖى ٖضي لُهي ل٩ُىن هاثبا للغثِـ اإلا٩ل٠ بالكاون الخىُٓمُت ٦مغخلت ؤولى ٢بل 

خم الاؾخدىاط ٖلى "خؼب" جامىهذ للخجضًض، )الدؿمُت  الاه٣الب ٖلى ؤقهباع ٍو

جي لُهبذ خهان " مُبي " بضون ؤي جدٟٔ. ل٨ً الجضًضة لخؼب ؤقهباع( بك٩ل جها

٩ي خى٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ؤٞكل  غ ألامٍغ اهدباٍ ؤقهباع للم٣لب ومى٢ٟه مً الخ٣ٍغ

اًت "مُبي " في  املخُِ، وب٣ي ٢اصة جىُٓم " مدبي بؾغاثُل " ٖال٣حن لم جىٟٗهم ٖع

م وؤمغ جىُٓم " مدبي بؾغاثُل "، وزهىنا بٗض  شخيء، الؾُما بٗض اه٨كاٝ ؤمَغ

ُم َظا الخىُٓم وخ٣ُ٣خه ٦هاخب ؾىاب٤ ؤصاهه ال٣ًاء و٢طخى مضصا  اه٨كاٝ ٖػ

سجىُت ًٖ ظغاثم جؼ٦م ألاهٝى ٧اٚخهاب ٢انغ )ؤًام ٧ان مٗلما في الابخضاجي( 

 والخُاهت الؼوظُت في خالت جلبـ...الخ.

اعاث لؿُاؾُحن  الازترا٢اث الههُىهُت ٖلى َظا اإلاؿخىي ٦شحرة مجها ٍػ

ؿ٨غ  حن للمٛغب، صوؿىا زاللها ماؾؿاجه ٧البرإلاان وصًبلىماؾُحن ٖو ٍحن واؾخسباٍع

. ٦ما ؤن الازترا١ ونل للمدُِ اإلال٩ي، ٖىضما جم صؽ بؾم واخض مً ٦باع  حٍر ٚو

املجغمحن الضاٖمحن لجِل الخغب الههُىوي باإلاا٫ والؿالح لخىؾُمه، بٗض مضة ٢هحرة 

ى ما يمً ٢اثمت ال "والـان"َٟا٫ ؤلاؾباوي مً صؽ اؾم مٛخهب ألا  ٟٗى اإلال٩ي، َو

                                                           
ت"، بلخ.. ــ مشا٫ ما  1 ػي و"خؼب جامىهذ ن الخٍغ  ٌؿمى "الخؼب الضًم٣غاَي ألاماَػ
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٣ضًم اٖخظاع للكٗب ٖلى خؤزاع ًٚبا قٗبُا ٖاعما، حؿبب في بخغاط للمل٪ وايٍُغ ل

ألامحراث ٦شحرا ما ًخم الخمسر  اءؾمؤما ؤ٢ضم ٖلُه مً بنضاع للٟٗى في خ٣ه! ٦ما ؤن 

اعاث لل٨ُان الههُىوي ٖلى ؤن " الٟىاهحن " ٧اهىا ًظَبىن َىا٥ بىاء ٖلى  غ ٍػ بها لخبًر

ظا ؤمغ زُحر ًجب وي٘ خض له ألهه ٣ًدم ال٣هغ  1!مً َظٍ ألامحرة ؤو جل٪ َلب  َو

ُبخه في صاثغة ؤلاخغاط وبَال١ ؤلؿىت الىاؽ خى٫ مضاع ٣ًخطخي "الخى٢حر".  اإلال٩ي َو

12

في ال٣ُإ ألاو٫ ٦ما في الشاوي وفي الشالض، في الخضماث، ما اهٟ٪ ًخجظع ؾىت ًٖ 

خٛلٛل الههُىوي. ٞٗلى مؿخىي ٢ُإ الٟالخت ج٨دسر الخجهحزاث الؼعاُٖت ؾىت َظا ال

ً، ٦ُخ٣ى ت الههُىهُت ألاؾىا١، ٖلى امخضاص الَى اث الؿ٣ي بالخى٣ُِ والبظوع وألاصٍو

 الؾُما في خىى ؾىؽ.

و مً ؤَم الكغ٧اث الههُىهُت التي جم عنض ؤوكُتها في َظا املجا٫ قغ٦ت 

ا بم"هُُاؿُم "  ٗخبر ما ٌؿمى " خُـا "  ضًىتالتي ًىظض م٣َغ الٟلؿُُيُت املخخلت. َو

ت لالزترا١  CAS)) = Le Comptoir Agricole de Sousا٫  مً ؤَم البىاباث اإلاكٖغ

الههُىوي ألؾىا٢ىا في املجا٫ الؼعاعي. وعٚم ما جم حسجُله مً ؤخضار وو٢اج٘ ًٖ 

الههُىهُت، ٞةن الٗبض بصخت وؾالمت الىاؽ ظغاء اؾخٗمالهم للؿل٘، الؾُما البظوع 

اإلاؿاولحن ًٖ َظا ال٣ُإ الًبالىن بالخيبحهاث التي َاإلاا ٢ضمها اإلا٣اومىن للخُبُ٘ م٘ 

ا  ال٨ُان الٗىهغي ُٞما ٌؿمى " بؾغاثُل "، بل بن الجهاث اإلاخىٟظة بلٛذ في جإزحَر

الخضزل ومى٘ ال٣ًاء مً ال٣ُام بىاظبه في خماًت ألامً الٛظاجي للمىاَىحن بمى٘ َظا 

غزو لكغ٦ت " 2را١الازت ؼ ؤزىىف ٌُٛي َظا الازترا١ ٍو ، بل بن وػٍغ الٟالخت ٍٖؼ

هُُاُٞم " اإلاغجبُت بجِل الخغب الههُىوي بٗغى ؾلٗها في اإلاٗاعى الٟالخُت، في 

                                                           
اعاجه لل٨ُان.  - 1 ذ "اإلاٛجي" اإلاضٖى ٖبض الؿالم الؿُٟاوي بزغ بخضي ٍػ  جهٍغ
ٗها اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ يض اإلاؿاولحن ًٖ الازترا٢اث    2 ـ  ٧ل الضٖاوي ال٣ًاثُت التي ٞع

 .!  ب " ٖضم الازخهام "الههُىهُت ًخم البذ ٞحها 
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ا مً اإلاىاؾم، ال بل بن الكغ٦ت ٞخدذ م٩اجب لها في ؤ٦ثر مً  حَر ىص ٚو م٨ىاؽ وؤٞع

 ! مضًىت ومغ٦ؼ، ٖلى َى٫ البالص.

ٞةن وػٍغ الؼعاٖت اإلاهغي، ًىؾ٠ والي ما ًؼا٫ ٣ًب٘ في السجً ظغاء للخظ٦حر، 

ىت خىالي  ىت التي حؿببذ في ؾَغ ؾ٩ىجه ًٖ حؿى٤ٍ بظوع الُماَم الههُىهُت اإلاؿَغ

ت ومهغي ! 70ؾبٗحن   ؤل٠ مهٍغ

خٗل٤ الؿُا١، هٟـ في آزغ، ازترا١ ... اة ؤعاضخي ٖل بالترامي ألامغ ٍو  ومغبي الٖغ

 ٖلى ٞالخُت يُٗاث ب٢امت جم خُض "املجهى٫" جمىع  في لالؾدشماع غاءال٣ٟ الغخل اإلاىاشخي،

 اهتزاٖها جم التي الكاؾٗت باألعاضخي طل٪ ٖلى مشاال ه٣ضم ٚؼة.و مؿاخت مً ؤ٦بر مؿاخاث

اص وآًذ خلُضو آًذ ٢باثل مً هم ب٩ل ُٖا وآًذ ًدحى وآًذ بػص٥ وآًذ مٚغ  وآًذ لٟٞى

 " 1 جاُٞاللذ بىعو٥ " يُٗاث إل٢امت ؾٛغوقً

 اإلاٛغب. قغ١  ظىىب الغقُضًت، مضًىت مً ٧لم 20 خىاي بٗض ٖلى ،"2 جاُٞاللذ و"بىعو٥

 
 املػضب يف ايطُاطِ بشٚص تغٜٛل تضخٝك ع٢ً سقًت ا٫عضا١ًٝٝ٥ ساطٜضا ؽضن١ ٚثٝك١:

https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/67507d75-d04b-48b0-9a42-7bcb0ec138f3
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 UI َجٌ ا٫عضا١ًٝٝ٥ ايبشٚص يبعض املػضب١ٝ ايؿ٬س١ ٚطاص٠ عتعُاٍإ اثبات ٚثٝك١:

 
 باملػضب ا٫عضا١ًٝٝ٥ غادرلا طٜضِٜ ؽضن١ َٓتذات ٛمتغ ؾضْغ١ٝ ؽضن١ ٚثٝك١:

https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/bac0657f-01d5-4941-886f-13c54d8f1ada
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/b06eea49-7434-4ffa-aa63-c65bb243d8f9
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/bac0657f-01d5-4941-886f-13c54d8f1ada
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/b06eea49-7434-4ffa-aa63-c65bb243d8f9
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 ٚاخلػ ايبطٝذ َجٌ ا٫عضا١ًٝٝ٥ ايبشٚص يبعض املػضب١ٝ ايؿ٬س١ ٚطاص٠ اعتعُاٍ تبني ٚثٝك١:

 ايغهض ٚبٓذض

غ قغ٧اث وختى الىؾُاء مً ظملت َىا٥ ٞةن والخهضًغ، الاؾخحراص لًمان و  جٞى

٤ الخضمت  الؿل٘ ه٣ل في اإلاخسههت الههُىهُت "ٍػم" قغ٦ت ولٗل الههُىهُت. الؿل٘ لدؿٍى

اًت ًٖ مشا٫ ؤَم الٗالم ٖبر  ؤن الؿُا١، َظا في الظَى٫  ًشحر ومما الىؾُِ.. اليكاٍ َظا ٖع

 1! ؾاب٤. وػعاء عثِـ ابً "مٛغبي"، ًغؤؾه للمٛغب الا٢خهاصًت بالٗانمت الكغ٦ت ٕٞغ

 
 ًَاٜٛ 15 ٜغتػضم سٝؿا اىل ايبٝنا٤ ايزاص َٔ ايغًع ْكٌ ٚثٝك١:

                                                           
اهٓغ جٟانُل ألاوػان وألاؾٗاع وهماطط الجهاث والًماهاث... الخ في جد٤ُ٣ " الٗغبي الجضًض " )مخىٞغ   1

 ٖلى الُىجُىب(.

https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/45fd0a04-9a98-4be4-a2eb-7c857787d685
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/c08d7e0f-022f-48f6-a309-f9613a7d75e5
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/45fd0a04-9a98-4be4-a2eb-7c857787d685
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cac857c3-04ac-4101-a134-600029ae2446/c08d7e0f-022f-48f6-a309-f9613a7d75e5
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غ ـ ٦ما ٢لىا ـ ؤي مجا٫ مً املجاالث.. وال٨الم ٨ًثر  الازترا١ الههُىوي، لم ًٞى

والخحز ؤي٤ُ مً ؤن وؿخٗغى ٧امل الخٟانُل في ٧ل ٢ُإ ٢ُإ.. و٢ض جىاولىا ٖضصا 

مً ال٣ًاًا في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت وؾىٝ هطخيء ٖلى ٖضص آزغ في ال٣ٟغاث الالخ٣ت. 

ب الهىعة وهسخهغ ال٣ى٫ في خاالث زالشت بٗغ  ى بٌٗ الهىع والخٗل٤ُ ٖلحها لخ٣ٍغ

ًٖ َظا ألازُبٍى الظي بضؤ باملخاجالث والدؿغب والدؿلل والخٛلٛل، ختى ناع 

٨ٟي ال٣ى٫ ؤن َظا الىباء ونل ٢ُإ ٌؿخضٝ ازترا٢ا صاَما  ٧ل ال٣ُاٖاث.. ٍو

! ٞالظي ًضبغ  ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت.. وٗم ٢ُإ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت

ب مً وػٍغ  ممخل٩اث لألو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت بٗانمت البالص حهىصي نهُىوي ٢ٍغ

ي ؤصععيالضازلُت في خ٩ىمت هخاهُاَى الخالُت   ، وؤنلهم مً م٨ىاؽ !!!ؤَع

ت مً الخازاماث الهها ىت، ًو ٖلى ط٦غ م٨ىاؽ، جم٨ً ؤلاقاعة بلى ٖمل مجمٖى

بي لهاالء الخازاماث الؾُما في الؿيخحن ألازحرجحن. وه٨خٟي َىا بالخظ٦ح ر بالٗمل الخسٍغ

ى يهىصا ؤؿُىؿاعمً زال٫ الضوع الخُحر الظي ٧ان ًًُل٘ به الخاخام اإلاضٖى  ، َو

مً الًباٍ الؿامحن بجِل الخغب الههُىوي " الدؿاخا٫ ". ٣ٞض جدب٘ الجمُ٘ ٦ك٠ 

لؿُحن للخال  جي مً ؤظلٞ  ت الٗمل الَى ًا ٧ل مً اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ومجمٖى

بها َظا الخازام الخُحر مً ؤظل " ال٣خل بًمحر مغجاح "  الؿٍغت التي ٧ان ٌكٝغ ٖلى جضٍع

ى بٗىىان " ٠ُ٦ ج٣خل بًمحر مغجاح " باث َو  !!!. ٦ما ٌكحر بلى طل٪ صلُل الخضٍع

م ب " الخلمىص ".  َغ َا الخازام ؤ٨ُٞؿاع، ٧ان ًضعب ٖىانغ قابت ٖلى ال٣خا٫ ٍو

ش في ظبا٫ الُٗاشخي، وزً٘ الكبان والكاباث، جدذ ب باث ٖلى الهىاٍع مغجه، لخضٍع

غ والغقُضًت وجاػة وبجي مال٫  هاخُت مُضلذ وفي مغا٦ؼ ظبلُت ٦بىمُت وامؿمٍغ

باث بم٨ىاؽ.  وؤٚاصًغ... الخ. و٧ان مغ٦ؼ ٢ُاصة الخضٍع

ا بًباٍ ؾامحن آزٍغً،  باجه الٗؿ٨ٍغت، ٧ان مدٟٞى الخازام ؤ٨ُٞؿاع، في جضٍع

هامه ٦مضًغ السجىن ب " جل ؤبِب " ويباٍ ؾامحن جابٗحن نهاًىت مؿاٖضًً له في م

ل٣هغ " ؤلاًلحزي " !!! ومجهم واخض مغجبِ باألمً الصخصخي لغثِـ الجمهىعٍت الٟغوسخي 

 "ما٦غون " !!!.
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13 

 

 
طأْهاؾا، نأسز أطض سظب ايًٝهٛر ايعٓقضٟ يف ايهٝإ، ٜضؾع َعٜٓٛات مباط ٚدٓٛر 

يتغاساٍ يف أسز املعغهضات )َِٚٓٗ ابٓ٘، ٖٚٛ طٝاص سضبٞ(.. ٚيف ايٝغاص، فٛصت٘ سا٬َ عًِ ا

 ص!ايهٝإ، ؾٛم صَاٍ َضطٚن١، صؾك١ ٚؾز َٔ " ايغٝاح " 
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 َضتزٜا ايطاق١ٝ ايٝٗٛر١ٜ قٓا٠ ف١ْٝٛٝٗ  اعتٛرٜٖٛاتتزاصٜب بيف ٖؾهاص بايهاَرلا ايق١ْٝٛٝٗ 

 احملت١ً مبز١ٜٓ فؿز بؿًغطني

 
ام ايقْٗٝٛٞ بًؼ أٜنا قطاع دضاس١ ا٭عٓإ، َٚٛمٛع ٖات٘ ايقٛص٠ أثاص ْكاؽا يف ايدلملإ َٔ ا٫خض

 خ٬ٍ ع٪اٍ يٛطٜض ايقش١ َٔ طضف ؾضٜل ايعزاي١ ٚايت١ُٝٓ، ٚايهتاب قٝز ايطبع 
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 ] ثبَيب [: أعالو وريىز.. تسوير انتبريخ وأسغرة انجغرافيب

 .] ثبنثب [: تكتيكبث االخرتاق.. يٍ انتبئري إىل انتفجري.
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 : الطابْص اخلامػأّال

 "التيظٔه الغضٖ: حميب إعضأٜل"

 ألاصواع) الخٟجحر قغوٍ وبهًاط" الهُاهُم" ًٖ الخضًض بن ال٨الم َىا َى

في الؿىصان  ""صًان" و"بً عىػئُل مًؿلؿـت وجلىُاث الخجىُض،  (.. ًٖبرامجوال

، ذ" و"ؤؿُىؿاع "..بلى ٦ىمىطط للخ٣ؿُم جم جهىعٍ وبهجاٍػ في اإلاؼغب  "بيكٍُغ

ى الُىم في َىع العض العىس ي  هىمىطج آزغ ًخم جدًحٍر مىظ عضة ؾىىاث، َو

اع ًُى٫، ل٨ىىا وال٨ال  ألحغؤجه وإزغاحه لححز الخىـُظ على ؤعى الىاكع. م في َظا ؤلَا

ٗت ٖلحها. ؾىدىاو٫ جدذ َظا  ؾىسخهٍغ في بٌٗ الىماطط وبٌٗ ؤلاياءاث الؿَغ

م والخ٩لُٟاث التي ًخم ج٩لُٟهم  الٗىىان، في َظٍ ال٣ٟغة، مٟهىم " الهُاهُم " وؤصواَع

غ لخل٪ ألاصواع واإلاهماث.  بها والبرهامج اإلاَا

 ُٛذ" انصٛبَٛى": إضبءح ػهٗ فهغفخ انزج -1

ت بهُٛت الجم٘، مٟغصَا نُان، وحٗجي اإلاخٗاون م٘ ؤٖضاء  " الهُاهُم" ٧لمت ٖبًر

ىه م٣ابل زضمت إلاهلخخه  ى ما ٣ًابله في اللٛت الٗغبُت؛ اإلاخأمغ ٖلى َو ىه، َو َو

ُٛت ٞهى " ِبْبؼاِهْحْن " وهي ظم٘  الخانت؛ ؤي "الٗمُل" ؤو الخاثً. ؤما م٣ابله باألماَػ

ْبؼاِوْي ". ولل٩اجب
َ
حن " ٖضة ٦خاباث ًٖ َاالء الهُاهُم  "ؤ اإلاٛغبي الخ٣ضمي " ٣ٌٗىب ٧َى

" و٦خابه  ٨٦Le Printemps des Sayanimsخابه باللٛت الٟغوؿُت: " عبُ٘ الهُاهُم " = "

ـ، جدذ ٖىىان " اٖتراٞاث نُان ؾاب٤  بىٟـ اللٛت الظي نضع له، ٢بل ؤؾابُ٘ بباَع

" = ."Révélations d’un ancien Sayan." 

حن وؤمىُحن مً ل٣ ؿ٨ٍغ ض ٦خب ٖضص مً اإلاؿاولحن الههاًىت، مً ؾُاؾُحن ٖو

ت  مؿاولي الاؾخسباعاث ًٖ الهُاهُم وؤؾالُب اؾخ٣ُابهم للٗمل م٘ ألاظهؼة الاؾخسباٍع

غوجها لهىإ ال٣غاع الؿُاسخي والٗؿ٨غي  ً آصائهم وزُىعة وؤَمُت اإلاٗلىماث التي ًٞى ٖو

غ١ ا باث َو ه وبزٟاء شخهُاتهم الخ٣ُ٣ُت جدذ ٢بٗاث في ال٨ُان، و٦ظا ًٖ الخضٍع لخمٍى

اث وظيؿُاث مسخلٟت،  ىاهحن وعٍايُحن وؾُاح و٦ظا اؾخٗما٫ ٍَى مش٣ٟحن وباخشحن ٞو

زال٫ ؤصاء مهامهم اإلاى٧لت بلحهم مً َٝغ مجىضحهم والتي جتراوح بحن ظم٘ اإلاٗلىماث ختى 
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ُت إلاً ًغي ٞحهم خ٩ام ال٨ُ بُت واٚخُاالث هٖى ان تهضًضا إلاهالر ٦ُاجهم ال٣ُام بإٖما٫ جسٍغ

اإلاؿاو٫  " الججراٌ حىن "الٗىهغي. ومً ؤَم ال٨خاباث الخضًشت في َظا الهضص مظ٦غاث 

بمل٠ ج٣ؿُم الؿىصان وؾلخ ظىىبه ًٖ قماله،  1967الٗؿ٨غي الظي جم ج٩لُٟه مىظ 

ى ما لم ًخم جد٣ُ٣ه ٦هضٝ اؾتراجُجي نهُىوي بال ؾىت  م٘ بٖالن "اؾخ٣ال٫"  2011َو

 "مهمت اإلاىؾاص في حىىب الؿىصان"ىب الؿىصان. ال٨خاب نضع جدذ ٖىىان صولت ظى

غيه "ٖغبي  1للٛت الٗغبُت. " مترظما21وكٍغ مى٢٘ )مُضا( ؤلاؾغاثُلي بك٩ل ملخو، ٖو

اعر ال٨خاب لضوع يابِ في "اإلاىؾاص" َى " الججزا٫ ظىن " ؤو " َغػان "،  ٍو

ب الا " صاؿُض بً عىػئُل "، واؾمه الخ٣ُ٣ي  هٟهالُحن وجىظحههم وحؿلُدهم، في جضٍع

. ٦ما وز٤ )ال٨خاب( 2011مىظ ؾخِىُاث ال٣غن اإلااضخي، ونىال بلى "اؾخ٣اللهم" ٖام 

داث ؾٟحر ظىىب الؿىصان في بؾغاثُل لضي ج٣ضًم ؤوعا١ اٖخماصٍ للغثِـ  جهٍغ

ٟلحن، آزغ صٌؿمبر  ، خُض ؤ٦ض ٞحها ؤّن ظىىب الؿىصان 2014ؤلاؾغاثُلي، عئٞحن ٍع

ُا: ؤ٢ُم بًٟل ؤلا  "... إن صولت حىىب ؾغاثُلُحن.، ؤو بطا ؤزظها ٢ى٫ الؿٟحر خٞغ

 بـًل صولت إؾغائُل والججراٌ حىن". ثالؿىصان ولض

للٗلم، ٣ٞض اؾخ٣بل ؾلٟا٦حر مُاعصًذ، عثِـ صولت ظىىب الؿىصان، الججرا٫ 

ظىن )َغػان( و٦ّغمه في ال٣هغ الغثاسخي بك٩ل زام وبدٟاوة ٦بحرة، ٦ما َلب، في 

" ت، مً عثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلّي، بيُامحن هخيُاَى، اٖخباع و٢بى٫ حُِٗىه عؾالت زان

ضا وممشال شخهُا زانا له في "بؾغاثُل خؿب ما ظاء الججراٌ حىن "  ال٨خاب. في مٞى

في هٟـ الؿُا١، هىعص ٢ىال آزغ ٖلى مؿخىي ال٣ُاصة الؿُاؾُت آلان. ٞمما ظاء في 

ل٨ُان الههُىوي الظي زل٠ ؤو٫ عثِـ ، زاوي عثِـ وػعاء امىش ي قٍُغذمظ٦غاث 

، بٞاصجه بإن وػٍغ الخغب في خ٩ىمخه؛ الججرا٫ صاؿُض بً ػىعٍىن الىػعاء اإلااؾـ لل٨ُان؛ 

                                                           
ا "اإلاىؾاص" لإلهٟهالُحن الجىىبُحن، وزانت اإلاغخلت الشالشت   1 ـ ع٦ؼ ال٨خاب ٖلى اإلاغاخل الشالزت التي ونل ٖبَر

. ال٨خاب خاو٫ ٨ٖـ نىعة "بوؿاهُت" ًٖ 1966/ 1967ل٠ُ الججرا٫ ظىن باإلاهمت ؾىت  التي جم ٞحها ج٩

ؼػ مً قٗىع  مل ٖلى حؿلُذ الاهٟهالُحن، ٖو الججرا٫ ظىن، في خحن ؤهه ٧ان ًضٞ٘ هدى الاهٟها٫، ٖو

ها٫ بلى الخٗغى لاليُهاص، وعبُها "بما خضر م٘ الحهىص في جاٍعسهم"، ووؿب في الجهاًت ظهىص اإلاىؾاص في الاهٟ

 الضوع الظي ؤصاٍ َغػان مً زال٫ قٗبِخه التي امخضث بحن الاهٟهالُحن.



109 

الضمىي؛ مىشخي صًان، خؿم ه٣اقا صازل الخ٩ىمت، طاث اظخمإ لها خى٫ اؾخد٣ا١ ٚؼو 

جي التي ويٗها بً  غاٝ " الخضٍع ت "٢ًم ألَا ٚىعٍىن ويم ظىىب لبىان، في بَاع هٍٓغ

ى ب٢امت صولت  ل الىٟـ، لبلٙى الهضٝ ألاؾمى للخغ٦ت الههُىهُت؛ َو " ٦خ٨خُ٪، ٍَى

ٖلى ٧ل املجا٫ اإلامخض مً جهغ الىُل بمهغ بلى جهغ الٟغاث بالٗغا١. ٧ان إؾغائُل الىبري "

الى٣اف صازل الخ٩ىمت الههُىهُت ؤواؾِ الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااضخي. ؤما خؿم وػٍغ 

بغظل واخض، آج٨ُم بجىىب  َاجىا ليبدؿب قٍُغذ ـ َى ٢ىله: " الخغب له ٩ٞان ـ 

. ؤما الغظل الظي َلبه صًان، ٞهى ؤي عظل، ول٨ً بمىانٟاث مدضصة )ول٩ل 1لبىان..."

خالت ومغخلت قغوَها ومىانٟاث املجىضًً ٞحها ولها(. ؤما اإلاىانٟاث الالػمت لخالت 

غ الخغب الههُىوي، عظُل ٩ًىن واؾخد٣ا١ الاؾدُالء ٖلى ظىىب لبان، ٞهي، بدؿب وػٍ

. و٢ض جُىعث ألامىع، Commandant=  ٖؿ٨غُي وال ج٣ل عجبخه في الجِل ًٖ عجبت " عاثض "

لألؾ٠ ـ ٦ما جم جسُُُه مً ٢بل ال٣اصة الههاًىت. ٞخم اؾخ٣ُاب الغاثض الخاثً " ؾٗض 

الظ٦غ، خضاص " وجم به، وبىاؾُخه ٧إصاة، زل٤ ما ؾمي ب "ظِل لبىان الجىىبي"، السخيء 

الظي ٖاف، بٗض اهضخاٍع م٘  " ؤهُىان خضاص "الظي زلٟه ُٞه ٖمُل آزغ َى الججرا٫ 

ظىىص ظِكه الٗمُل وظِل الاخخال٫ الههُىوي ِٖكت طلُلت صازل ال٨ُان وماث مىجت 

مكٍى بٗض ؤن اهتهذ مضة نالخُخه  ؤقض بطالال ٖىض ؤؾُاصٍ الظًً قٛلٍى زم جى٨غوا له َو

ض ٖاف الٗمالء في مٛخهباث ال٨ُان وال ًؼالىا ٌِٗكىن في ْغوٝ ولم ٌٗض مُٟضا لصخيء. ل٣

، خُض ايُغ الٛؼاة ومجىضحهم الٗمالء ؤن 2000مً الاخخ٣اع جل٤ُ بالخىهت مىظ ؾىت 

ًٟغوا، في ؤجىن خغب يغوؽ م٘ مجاَضي خؼب هللا جدذ ٢ُاصة الؿُض خؿً ههغ هللا. 

مغاؾل ظٍغضة "عؤي الُىم" مً  ولٗل ؤٞٓ٘ ما ٌٗبر ًٖ زؼي الٗمالء اللخضًحن ما ؤوعصٍ

ت 2018ًىلُىػ  14الىانغة َظا الُىم الظي هسِ ُٞه َظٍ ال٩لماث ) ( ًٖ الصخُٟت الٗبًر

غ  18بعض " مٗاٍع٠ " جدذ ٖىىان: " 
ّ
ا مً حىىب لبىان: إؾغائُل جدىى عاًما على ؿغاَع

ِـ وجغؿٌ الالتزام بخعهضاتها بضؿع الغواجب والجىاؾ” هباع العمالء اللحضًحن”لـ

                                                           
ذ، وػٍغ الخاعظُت وعثِـ الىػعاء   1 اب بؾغاثُل اإلا٣ضؽ"، مً مظ٦غاث مىسخى قاٍع ــ لُٟا عو٧اف؛ "بَع

ؤلاؾغاثُلي  ألاؾب٤ )صعاؾت(، ج٣ضًم هاٖىم حكىمؿ٩ي، جغظمت لُلى خاٞٔ، م٨خبت الكغو١ الضولُت، 

 (.75، قإع البىعنت الجضًضة، ٢هغ الىُل، ال٣اَغة.. م ٨2خبت اإلا
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وبٗض اؾخٗغاى الخالت اإلاؼعٍت التي ج٣ضم ٞحها خىالي زالزت ملحىمت العلُا ". اًلخمؿىن 

( ٖمُل، بمً ٞحهم ؤٞغاص ٖاثالتهم، لضي املخ٨مت الٗلُا في ال٨ُان للمُالبت 3000آالٝ )

اجه، ؤٞاص مغاؾل عؤي الُىم ب٣ىله "  بغواجبهم اإلاخى٢ٟت ٖجهم، ٖغط لٓغوٝ ٢اثضَم ٢بل ٞو

غث ٣2015ض ماث في ٞغوؿا ٖام ؤّما لخض ٞ
ّ
، بٗض ؤْن جدى٫ّ بلى ُمدؿّى٫ٍ في بؾغاثُل، التي جى٨

الخه. ".  له ولم ج٠ِ بالخٗهضاث التي ٢ُٗتها ٖلى هٟؿها إٖل

٢ضمىا خالخحن همىطظا لالزترا١ الههُىوي ملجخمٗاجىا واؾتهضاٝ ال٨ُان 

ت، لبلضاهىا ووخض ت والاؾخسباٍع تها ل٩ي وؿخُٟض الٛانب، مً زال٫ ؤظهؼجه الٗؿ٨ٍغ

مجها لل٣ُاؽ، وهدً ه٣غؤ ما ًخم الاقخٛا٫ به في بلضها اإلاٛغب ألا٢صخى زهىنا. طل٪ ؤن 

دًغ ل٩ل ؤ٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي ال٨بحر الخمؿت، صون اؾخصىاء، َى هٟؿه  ما ًسُِ ٍو

ب بلضان ٖغبُت وبؾالمُت ؤزغي باإلاكغ١ الٗغبي  جغي به جضمحر وجسٍغ ما ظغي ٍو

٣ُا.  وبٍٞغ

2- ِّ َّذٔذانًج  ٌ..حبنخ انًغشةٌٔ ٔانًج

٣ه  مما محز مغخلت " ؤلاههاٝ واإلاهالخت "، التي واػث الؿىىاث ألاولى مما جم حؿٍى

، زغوط بٌٗ اإلاؿاولحن ًٖ ال٣م٘ والخجاوػاث التي محزث 1ٖلى ؤهه " الٗهض الجضًض "

الؾُما "ؾىىاث الغنام "، ٣ٖىص خ٨م اإلال٪ الخؿً الشاوي زال٫ ما ؤنبذ ٌٗٝغ ب 

تراٝ باإلاكاع٦ت في م ت واملخابغاث.. زغوظهم ًٖ اإلاإلٝى والٖا ؿاولي ألاظهؼة الؿٍغ

مماعؾاث وؾلى٧اث ُٞٓٗت في خ٤ ال٣اصة واإلاىايلحن الؿُاؾُحن والى٣ابُحن والخ٣ى٢ُحن، 

و٦ظا الخضًض بالخٟهُل ًٖ ٢ًاًا وملٟاث، ؤخُُذ لؿىىاث وؾىىاث بالٛمىى 

ُم اإلاٛغبي والغمؼ ألاممي وجًاعب الغواًاث بكإجها، ٧ازخُاٝ واٚخ الكهُض ُا٫ الٖؼ

ٚحٍر مً املخخُٟاث واملخخُٟحن مجهىلي اإلاهحر )ومٗلىمُه( ممً ٦خبذ اإلاهضي بىبرهت و

                                                           
ـ  مٟهىم عاط ب٣ىة، ولٗضة ؾىىاث باإلاٛغب، ٣ٖب عخُل اإلال٪ الخؿً الشاوي للضاللت ٖلى مغخلت ما بٗضٍ؛ ؤي   1

ًمغ ؤن َىا٥ بعاصة ؾُاؾُت لل٣ُ٘ م٘ " اإلاٟهىم ال٣ضًم  مغخلت جىلي دمحم الؿاصؽ الخ٨م. واإلاٟهىم ًىحي ٍو

للؿلُت؛ ومً َىا جىاُؾل ٖضة مٟاَُم وقٗاعاث و٢تها ؤَغث جل٪ اإلاغخلت، مً ٢بُل " َي نٟدت اإلااضخي " " 

 ؾىىاث الغنام"، " ختى ال ًخ٨غع ما ظغي "... الخ.
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اصوا مً اإلاىث لُد٩ىا ما ٢اؾٍى في ؤ٢بُت جدذ ألاعى خُض ٢ًىا  لهم خُاة ظضًضة ٖو

مغة َُلت جل٪  ؾىىاث، بل أل٦ثر مً ٣ٖضًً باليؿبت لبًٗهم، لم ًغوا ٞحها الكمـ وال

 اإلاضة.

داث وخىاعاث بهظا الهضص  تراٞاث ما ؤصلى به مً بٞاصاث وجهٍغ ومً َظٍ الٖا

الظي ؤٞاص، مً  ؤخمض البساعي السخيء الظ٦غ؛  1" 1" الياب  يابِ املخابغاث مىظ ؤًام

غ للمسابغاث، ٧اهىا ًخل٣ىن مً الًباٍ الؿام ن حبحن ما ؤٞاص به ؤجهم، ٦جُل ؤو٫ أَل

خ٣االث والاخخجاػاث للمسابغاث ألا  باث ًٖ الازخُاٞاث والٖا ٨ُت والههُىهُت جضٍع مٍغ

ىُحن الظًً لهم  عاء آومسخل٠ ؤهىإ الخٗظًب وال٣خل والخهُٟاث للخسلو مً الَى

مسالٟت لالزخُاعاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والؿُاؾت الخاعظُت اإلاٗخمضة و٢تها. ومما 

اع، ما ؾم ل "ؤٞاص به البساعي، ؤًًا في َظا ؤلَا اٍ "بغهامج َاٍع
الظي جم ج٣ضًمه ختى  2

"بغهامج  مما قضص ٖلُهو " )ولٗل َظا البرهامج ٧ان َى ؤؾاؾه(. ٢1بل جإؾِـ "ال٩اب 

ل " يغوعة الخد٨م بال٣غاع الؿُاسخي وجىُٓم  ،بدؿب يابِ املخابغاث البساعي  ،َاٍع

ت، يماها لخماًت " ُمُل٣ُت " الؿلُت بُض اإلال٪ وبب ماء ألاظهؼة الاؾخسباٍع ٗاص الٖؼ

ُت "الىَىُت"  ىُحن ًٖ صاثغتها)الؿلُت( بال بكٍغ الىالء، ال باالؾدىاص بلى قٖغ الَى

 و"اإلا٣اومت". ولبلٙى َظا الهضٝ ألاؾمى وظب ؤلا٢ضام ٖلى اجساط ال٣غاعاث الخالُت:

 ـ إكالت خىىمت عبض هللا إبغاَُم الخلضمُت. 1

ىىب ـدـ حكىُل خىىمت بضًلت لها ًغؤؾها اإلالً هـؿه )م 2 مض الخامـ( ٍو

عىه ؿيها ولي عهضٍ )الحؿً.. ووان خُنها كائضا ؤعلى لللىاث اإلاؿلحت 

 اإلالىُت(، على ؤن ًىىن عئِـ الحىىمت الـعلي َى هائب عئِؿها.

ني. 3دمض الؼؼاوي ــ إكالت م 3  مً ؤلاصاعة العامت لألمً الَى

                                                           
، م٘ جىلي اإلال٪ الخؿً الشاوي الخ٨م زلٟا لىالضٍ دمحم 1961ـ  َى ظهاػ اؾخسباعي ؾغي جم جإؾِؿه ؾىت   1

ت باألؾغاع بلى ًىمىا َظا.الخامـ. في ْغوٝ و   ؾُا٢اث ملٟٞى
ل ".ـ  وؿبت بلى   2  مضًغ "اإلاىؾاص" خُجها " بؾحر َاٍع
جي، مً ؤبغػ ٢ُاصَي خؼب الاؾخ٣ال٫ ٦ًٗى مً ؤَم ؤًٖاء   3 ى مضًغ ٖام لألمً الَى ـ  ٧ان الٛؼاوي، َو

 اللجىت الخىُٟظًت.
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ـ إخالٌ مدله ؤخض الًباٍ الثالزت، مً كضماء الجِل الـغوس ي  4

 .1دمض اإلاظبىح ؤو بى الحموـدمض ؤوؿلحر ؤو مـوبالترجِب؛ م

ل " َظا الظي جيء به للمٛغب م٘ ؾىىاث اؾخ٣الله ألاولى ـ وفي  " بغهامج بؾحر َاٍع

ت واؾخد٣ا٢اتها وبؾ٣اَاتها والتزام الكٗب واإلا٣اومت وظِل  ؾُا١ الشىعة الجؼاثٍغ

غ والضولت بػاءَاـ َى ما جم جُب٣ُه بالخٝغ جمه ُضا لؿُا١ آزغ ما جؼا٫ بُاياٌث الخدٍغ

سىا الغاًَ بهىعة ظلُت.  ٦شحرة ٌجخسلله وجًبب اؾدُٗاب جاٍع

ى ؤن الخىاظض الاؾخسباعي الههُىوي ببالصها لِـ ولُض   َ ظا ٧له َىا ما حهمىا مًَ 

الُىم، وبهما َى مخجظع و" ؤنُل ". لم هغص ؤن وؿدكهض بٗضص ممً اؾخجىبىاَم مً 

ضًضة، خى٫ جد٣ُ٣اث يباٍ الاؾخسباعاث الههاًىت مٗهم بزغ اإلاىايلحن، في مىاؾباث ٖ

ظٍ الكهاصاث   َ اٖخ٣الهم في ؾُا٢اث مسخلٟت، إلزباث طل٪. وم٘ ؤهىا وكغها ٦شحرا مً

ُما بُجهم  ٞ ىن الٗبًرت وؾمٗىا ظالصحهم ًخداصزىن بها ، ٣ٞض 2بمسخل٠ اإلاىابغ، ممً ٌٗٞغ

ىا قهاصة يابِ للمسابغاث ٌٗتٝر ب ما ا٢تٝر وػمالٍئ في املخابغاث )الظًً ازترها ؤن هىعصَ 

ب ب " خامٌ ألاؾُض "  غ ؤؾماَءَم ختى( مً ظغاثم الازخُاٝ وال٣خل الىخصخي بالخظٍو
َ
وك

ٍ الكهاصة مً باب  ظ خهاباث... الخ. ؤزترهاَ   " وقهض قاَض مً ؤَلها... ".مشال والٚا

                                                           
٣حر وػٍغا للضازلُ  1 ٣حر )َى الظي ؾُهبذ الججرا٫ ؤٞو ت له٠ُ ؾىت ـ ؤٞو .. و٢ض " 1972ت و٢اثضا للمداولت الاه٣الُب

اهخدغوٍ "في هٟـ اللُلت التي ٞكلذ ُٞه املخاولت.. دمحم اإلاظبىط َى الججرا٫ اإلاظبىح ٢اثض الخماًت اإلال٨ُت، والظي 

ت له٠ُ ؾىت  ٣ُه ال٣ُٗض دمحم ٖبابى زال٫ املخاولت ٢1971اص املخاولت الاه٣الُب . جمذ جهُٟخه مً َٝغ ٞع

ىم املخاولت بزغ ؾىء جٟاَم في ج٣ضًغ اإلاى٠٢ مً ٢خل اإلال٪ الا  كُتً  ت بال٣هغ اإلال٩ي بالصخحراث في هٟـٖ  ه٣الُب

ؤو بظباٍع ٖلى الخىاػ٫ ٖلى الٗغف ؾلمُا وبزغاظه مً البالص، ٖلى ٚغاع ججغبت اإلال٪ ٞاعو١. الججرا٫ بى الخمو 

 ٢خل اإلاظبىح.مً ٢ضماء الجِل الٟغوسخي ٢خله ال٣ُٗض ٖبابى في هٟـ ؾُا١ 
جي لل٣ىاث   2 ضي التر٧ي، ألاو٫ ٧ان مؿاوال ؾُاؾُا لالجداص الَى ـ  قهاصاجا اإلاغخىمحن؛  دمحم ٢اؾُمي ٖو

جي لل٣ىاث  الكٗبُت والشاوي مً ٢ضماء اإلا٣اومحن لالؾخٗماع الٟغوسخي ومً الجىاح الٗؿ٨غي لالجداص الَى

غ اإلا غخىم دمحم ال٣ُٟه البهغي. ٞهظًً اإلاىايلحن  الكٗبُت الظي ٧ان ٣ًىصٍ ٢اثض اإلا٣اومت وظِل الخدٍغ

ضام في خ٤  ا٢هما ًى ُٖض ألايخى لؿىت  16اللظًً جىُٟظ ؤلٖا ت وخ٩ىا ًٖ  1973مً ٞع ان الٗبًر ٧اها ٌٗٞغ

ظالصحهم الههاًىت والخٗظًب الظي ٧اهىا ًال٢ىهه مً ٢بلهم في ؤ٢بُت " ال٩ىعبِـ " و" صعب مىالي 

." ٠  الكٍغ
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حن بما" الهُان " بن بَاع الضوع اإلاى٧ى٫ ٫  ؤي ظهاػ مً ًدضصٍ له مجىضٍ، في  َع

ألاظهؼة التي جم٨ىذ مً اؾخ٣ُابه للٗمل لٟاثضجه. والًد٤ ٫ " الهُان " ؤن ًجتهض مً 

ل. ؤما مجا٫ الٗمل ٞهى ٚحر مدضص بال بدضوص  ِ
ّ
ٖىضًاجه ؤو ًباصع بال بالٗىصة لغثِؿه اإلاكٛ

اإلاهام والخ٩لُٟاث وبىىص الخٗا٢ض في ؤصاء الخضماث الخُاهُت. ولى ؤعصها ؤن ه٣ىم بخدضًض 

 عامىؽ ًاصلحنالضاثغجحن الكاملخحن بك٩ل ؤص١، ٞلً ًىٟٗىا ٚحر عثِـ " اإلاىؾاص ألاؾب٤ " 

ى  الظي ٌكٛل آلان مىهب مضًغ مٗهض ألامً ال٣ىمي في ال٨ُان الههُىوي. ٢ا٫ ًاصلحن، َو

ت:  ٣ًضم بهجاػاجه وخهُلت ٖمله ٖلى عؤؽ الاؾخسباعاث الٗؿ٨ٍغ

ئىا في ول مً جىوـ والجؼائغ "... للض ؤنهُىا مؤزغا إوكاء قبىت مً عمال 

ب في ؤًت لحظت... ".  ٞالهٟت ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن واإلاؼغب، حاَؼة للخإزحر والخسٍغ

٠ ٚحر اإلاباقغ، لغثِـ اإلاىؾاص، َى اؾخٗضاصٍ/َا  ٤ الخٍٗغ غ في " الهُان "، ٞو جخٞى

ً؛  ب. الخإزحر و٢ضعجه/َا ٖلى ؤمٍغ ٤ ماالخإزحر والخسٍغ  في ألاشخام وألاخضار، ٞو

ًسضم املخُُاث الههُىهُت في اإلاىا٤َ واملجاالث وال٣ُاٖاث التي جيكٛل بها 

٩ان  وحكخٛل ٞحها املخابغاث الههُىهُت، ؤنالت ؤو بالى٧الت لهالر خلٟائها ألامٍغ

ت  الخسٍغبوالٛغبُحن بهٟت ٖامت. ؤما  ِٞكمل ٧ل مً وما جدضصٍ ألاظهؼة الاؾخسباٍع

ا و  بها، ؤشخانا ٧اهذ َظٍ ألاَضاٝ ؤو الههُىهُت، ؤَضاٞا لها ًجب جضمحَر جسٍغ

٘ ؤو مبان ؤو ؤي شخيء جخم ؤلاقاعة بلُه بًغوعة ؤلاجالٝ  ٖال٢اث ؤو مسُُاث ؤو مكاَع

ب.  والخسٍغ

 ٤ جاًى٪، بطن، َما الضاثغجان املخضص الٟٗل ٞحهما إلاً ٌكخٛل في اإلاىؾاص، ٞو

م؛  ب، وجدضًض ٦بحَر خم جدذ بقغاٝ ٧ل نٛحرة و٦بحرة جصائغة الخإزحر وصائغة الخسٍغ

ؾلم بصاعي َى اإلاغظ٘ في جدضًض والخ٩ل٠ُ باإلاهام. بؾىاص اإلاؿاولُاث والخ٩ل٠ُ باإلاهام 

٤ املخُُاث اإلاضعوؾت بٗىاًت مً الخبراء، في املجاالث وألاػمىت؛ ٖلى اإلاضاًاث  ًخم، ٞو

بت واإلاخىؾُت والبُٗضة،. و  ؾب٣ذ ؤلاقاعة إلاظ٦غاثال ش يء مترون للهضؿت.. ال٣ٍغ

وإلاً ؤعاص الى٢ٝى ٖىض َظا اإلاؿخىي في  " حىن "الههُىوي صاُٞض بً ٖىػٍئُل للججرا٫ 

ض مً الخٟانُل ٞلُٗض لهظا ل٨خاب " ظىن " الظي بضؤ الاقخٛا٫ ٖلى  ٖمل اإلاىؾاص بمٍؼ

[، وهي هٟـ  1967] جم ج٩لُٟه عؾمُا ؾىت 1966مل٠ ج٣ؿُم الؿىصان مىظ ؾىت 
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ت ""ألاواصًمُت البر الؿىت التي جم ٞحها جإؾِـ  ـ للكغوٕ في مسُِ الخدًحر  بٍغ بباَع

بهظا  " حان بُني "لخ٣ؿُم اإلاٛغب الٗغبي؛ خُض ٖهض للحهىصي الههُىوي الٟغوسخي 

اإلال٠ مً زال٫ ماؾؿت جبضؤ "ز٣اُٞت"، ٖلى ؤن ج٩ىن ؤؾاؾا واهُال٢ت، في اإلاضي 

ت ومىا٣َُت... الخ. غ٢ُت ولٍٛى . البُٗض ملخُِ ٣ًؿم اإلاى٣ُت، ٖلى زلُٟاث بزيُت ٖو

ت "ؤهاهُا"ٞمً خغ٦ت  " ألاواصًمُت في مسُِ ؾلخ ظىىب الؿىصان و الخدًحًر

ت "  الي، َى َى ؛ في البربٍغ لخ٣ؿُم اإلاٛغب الٗغبي، ما ًؼا٫ املخُِ الههُى ـ امبًر

ؤَضاٞه واؾتراجُجُاجه وج٨خ٩ُاجه التي ٢ض جسً٘ لخُٛحراث وج٨ُُٟاث مً خحن لخحن، 

ا  َغ ىال٪، ل٨جها في ظَى ىا٥ َو جب٣ى ؾاُٖت، صوما بلى شخيء واخض؛ ج٣ؿُم َىا َو

اإلاى٣ُت وبيٗاٞها ختى جخم٨ً مً ٞغى الؿُُغة والهُمىت ٖلحها، وطل٪ يمً 

ت مىظ ماجمغ  مسُِ ؤقمل ٞهلذ ُٞه الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث الٗلىُت مجها والؿٍغ

لم اجٟا٢ُاث  باػ٫ وماجمغ باهحرمان وؾا٨ًـ ب٩ُى ووٖض بلٟىع وا٨ًـ لُبان... َو

لى مهحرها ومؿخ٣بل ؤوالصها.ومٗاَضا ت ٖلُىا ٖو  ث جأمٍغ

٣حر وحؿلم الخل٠ مكٗل الخجىُض والٗمالت.. ؾام  ل وؤٞو مطخى بؾحر َاٍع

ُل باهىن وؾُمىن ؾ٨حرا و٧اصوف  ذ واإلاؿدكاع ؤهضعي ؤػوالي وال٣ُٗض ٚابٍغ بيكٍُغ

سخي...  وماصي واًؼمان والخازاماث ؤبغاَام ٚىالوي وحهىصا ؤ٨ُٞؿاع وه٩ُى٫ الَٛغ

ح م مً الًباٍ وعظا٫ الضًً الخلمىصي مً ظهت، واإلاذجىبي ؤخغيان وؤخمض ٚو َر

الضٚحروي وابغاَُم الٟاسخي الٟهغي وؤخمض ٖهُض ومل٨ُت مؼان و٦ما٫ َك٩اع وعقُض 

ىف  بض الىاخض الضٍع م الضمىاحي ٖو عزا وبىب٨غ ؤوحٗضًذ وؤووٛحر وبىدسخي و٦جي ومٍغ

بض ال٣اصع ؤلابغاَُمي... و٧ل وكُ ضي لُهي ٖو الؿغي؛  " مدبي إؾغائُل "اء جىُٓم ٖو

ت الظي  باث الٗؿ٨ٍغ جي و" مٗهض ؤلٟا ؤلاؾغاثُلي " للخضٍع حن وزٍغ اإلاضهُحن والٗؿ٨ٍغ

ىُت مً ؤظل ٞلؿُحن  ت الٗمل الَى ٦كٟه اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ومجمٖى

ل  17ًىم   (.مخإملحن ! ، مً ظهت ؤزغي... )لىخى٠٢، ٢لُال، ٖىض َظٍ الهىع،2018ؤبٍغ
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 قا٥ز املكا١َٚ ٚدٝؿ ايتشضٜض: املضسّٛ ذلُز ايبقضٟ )ايؿكٝ٘(

 ايظعِٝ ايٛطين: ايؾٗٝز املٗزٟ بٓدلن١

 
 ص٥ٝػ احله١َٛ ايتكزَٞ املضسّٛ: عبز اهلل إبضاِٖٝ

 ٚطٜض ا٫قتقار ٚاملاي١ٝ، املضسّٛ: عبز ايضسِٝ بٛعبٝز
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 1963/  1952إعرل ٖاصٌٜ: ص٥ٝػ املٛعار ـ  1

 ٍ ذلُز أٚؾكرل املزٜض ايعاّ يٮَٔ ايٛطين ثِ ٚطٜضايزاخ١ًٝ ـ اجلٓضا 2

 ، سٝح مت قتً٘ إثض ذلاٚيت٘ ايؿاؽ١ً ي٬ْك٬ب ع٢ً املًو احلغٔ ايجاْٞ.1972ٚ ٚطٜض ايزؾاع ست٢ 

 

   

عًؿانرل ٜؾهض ْتاْٝاٖٛ ٜٚعني طضطإ ممج٬ ؽدقٝا يزٜ٘ )ميني(.. ٚاجلٓضاٍ راؾٝز بٔ  -1

 عٛط٥ٌٝ )= دٕٛ = طضطإ(،

 ذل٫ُٛ ع٢ً ا٭نتاف بأسز َعغهضات تزصٜب "دٝؿ دٓٛب ايغٛرإ" -2
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 خزاّ ا٭دٓز٠ يف ٚقتٓا ايضأٖاجلزر يف ايتذٓٝز ٚ ايؿاعًٕٛ

 
ط عٛؾرل اجلٓزملإ املغتؾاص اخلال يٓتاْٝاٖٛ املهًـ بتذٓٝز ايع٤٬ُ َع َعًُ٘.. ٚع٢ً ايُٝني 

ملزعٛ عبز اهلل ايؿضٜامٞ ايشٟ صؾع رع٣ٛ ايع٤٬ُ َع َعًُِٗ اجلٓزملإ ٚع٢ً ميني ايقٛص٠ ا

 قنا١ٝ٥ مز ص٥ٝػ املضفز املػضبٞ ملٓاٖن١ ايتطبٝع ٚناتب٘ ايعاّ. ص

 

 ٜغاصٙ بٛبهض أْٚػرل ٚع٢ً نبرل خدلا٤ "َعٗز َٛؽٞ راٜإ" بتٌ أبٝب َارٟ ٚاٜظَإ، ٚع٢ً -1

تٛعُٝ٘ َٔ قبٌ ٖشا ا٭خرل ٖٛ ايشٟ ٜتِ  ميٝٓ٘ املزعٛإ عبز اهلل بٓشغٞ ٚبٛبهض أٚتعزٜت،

ايٛطٜض ايقْٗٝٛٞ يف َا ٜغ٢ُ بـ "ايتعإٚ اإلقًُٝٞ" املزعٛ أٜٛب قاص٠ ؛ ٖٚٞ احلكٝب١ ايٛطاص١ٜ 

 . املهًؿ١ بتذٓٝز ايع٤٬ُ

 ٕأمحز عقٝز َع امل٪صخ ايقْٗٝٛٞ ر. إٜػاٍ بٓٛ -2
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 تشٚم إىل ! "املتأَظغ١" ًَٝه١ َظإ ع٢ً عضٜض دٝؿ ايبٝؾُضن١ ايهضر١ٜ، تزعٛ ا٭َاطٜػٝات

اجلٓػ ايهضرٟ. ٚيف ايقٛص٠ ايجا١ْٝ تزعٛ يٓقض "إعضا٥ٌٝ" ٖٚظمي١ سضن١ املكا١َٚ ايؿًغط١ٝٓٝ 

 محاؼ اييت تعتدلٖا، نأسز قارتٗا اينابط أؾٝداٟ أرصعٞ، َٓع١ُ إصٖاب١ٝ
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 جىلة منىذجية مع "مـىن عـص الـدين":

 

 

 
 يًهٝإ طٜاصاتٗا َٔٚ( إمياطٜػٔ عاطأٚ) ايعُٝل باملػضب د٫ٛتٗا َٔ رلتاص٠ فٛص يف ايزٜٔ عظ ٢َٓ

 ايقْٗٝٛٞ ٚعط اجملٓزات يف دٝؿ سضب ايهٝإ 
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 أْا أقـ َع "إعضا٥ٌٝ" تهتب ٢َٓ عظ ايزٜٔ

 
" ٜٚزاْٞ عًٞ"ٚ" أٚعتٛح َٛسا: "املزعٛإ يف ١َُٗ بايهٝإ ايقْٗٝٛٞ، ٚع٢ً ايٝغاص صؾك١

 نايؿطض ايقْٗٝٛٞ ا٫خذلام خ٬ٜا تُٓٛ سٝح يًُػضب ايؾضقٞ باجلٓٛب ن١ًُُٝ َٔ

ؤصاة ٚحر ٖاصًت مً ؤصواث ؤلازترا١ والضٖاًت الههُىهُت باإلاٛغب باٖخباع مى٢ٗها 

غ املجلت الٟغه٨ٟىهُت  المُت ٖلى عؤؽ بصاعة جدٍغ  l'observateur du maroc etومهىتها ؤلٖا

d'afrique   "ت اإلاضٖى "اخمض الكغعي لت وهي املجلت التي جيخمي بلى بمبراٍَى لٟترة ٍَى

ٖالمُت التي جًم بطاٖت "مُض عاصًى" التي حؿخ٠ًُ ٖضصا مً وظٍى الههُىت ؤلا 

احي ٖلى  مىحر  –اصَعـ الحزمي  –٧ل مغة )٦ما٫ َك٩اع  ؤمىاظهاوالخُبُ٘ والخسٍغب الهٍى

٦ما   ..( -الغا٢هت اإلاخدىلت هىع  –مل٨ُت مؼان  –هىع الضًً ُٖىف  -ؾُمى بىبكحر –٦جي 

ضة ؤلاخضار اإلاٛغبُت لى جًم ظٍغ ٟي م٨خب الانخا٫ الاؾغاثُلي  ٖو عؤؾها واخض مً ْو
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ىي" الظي ٌكخٛل بك٩ل مُغص ٖلى  ى "املخخاع الٍٛؼ ؾاب٣ا باإلاهلخت الش٣اُٞت َو

 زضمت ؤظىضة الخُبُ٘ والازترا١ واؾتهضاٝ ٧ل ؤنىاث اإلا٣اومت باإلاٛغب ..

اعاتها اإلاُغصة بلى ال٨ُان الههُىوي وعبُها  ٖال٢اث مجى ٖؼ الضًً َظٍ مٗغوٞت بٍؼ

ُضة بال٨ُان ختى ؤجها جهغح ٖالهُت ب٩ىجها "مً صاٖمي بؾغاثُل" جدذ قٗاع  َو

"I STAND WITH ISRAEL " 

اإلاشحر في َظٍ ألاصاة هي ٖال٢اتها وجدغ٧اتها م٘ بزىحن مً ؤصواث الازترا١ الههُىوي 

ضاوي" و"مىخا ؤوؾخىح" اللظان ٣ًىمان  ووٗجيبالجىىب الكغقي للمٛغب  ٦ال مً "ٖلي ٍو

اعاث مُغصة لل٨ُان الههُىوي  ٖال٢اث م٘ ٖىانٍغ وماؾؿاجه َىا٥،  وعبِؤًًا بٍؼ

٘ وزُِ ٖمل  وبغمجتعخالث ظماُٖت لٗضص مً اإلاٛاعبت هدى ال٨ُان  وحؿُحربل  مكاَع

مً َىا٥ حٗجي الؿاخت اإلاٛغبُت زانت مىا٤َ الجىىب الكغقي التي جدضر ٖجها 

حن"، ف ي بخضي خىاعاجه ٖلى ًٞاثُت "اإلاُاصًً" اإلاىايل الخ٣ضمي، الحهىصي "ظا٧ىب ٧َى

لى نٟدخه الغؾمُت بمى٢٘ ِٞؿبى٥ ٖىضما جدضر ًٖ "ازترا١ نهُىوي ٖبر  ٖو

ػي بالجىىب الكغقي بك٩ل ظض زُحر"   اإلاىؾاص للمىا٤َ طاث البٗض ألاماَػ

٘ لىاء "الٗمل الاظخماعي" باإلاىا٤َ  اإلاشحر ؤًًا َى ان مجى ٖؼ الضًً هي ؤًًا جٞغ

ُٛت في ماقغ ظض مٗبر ًٖ طاث الهكاقت  بإصٚا٫ اإلاٛغب في اإلاىا٤َ الىا٣َت باألماَػ

بضواثغ نهُىهُت في  وعبُهصٖاثُت الزترا١ اليؿُج املجخمعي -َبُٗت ألاظىضاث الههُى

٦بؿىالث بٖالمُت حؿتهضٝ اإلاؼاط الٗام لألظُا٫ الكابت وقُب طا٦غتها  وجغوٍجال٨ُان 

ىُت  ت الههُىهُت ألَضاٝ ناعث م٨كىٞت م٘ حجم باإلا٣ابل بعجلت اإلاا٦ُى وعبُهاالَى

 الخٛلٛل الظي سجلىاٍ في ٣ٞغاث ؤزغي مً َظا ال٨خاب.

 



122 

 
 ٢َٓ عظ ايزٜٔ خ٬ٍ إسز٣ طٜاصاتٗا يًهٝإ ايقْٗٝٛٞ صؾك١  املزعٛ "َٛسا أٚعتٛح"

غ ْاٍَغ صخٟي  ا لخ٣ٍغ ألا٦ثر بزاعة في َظٍ ألاصاة، مجى ٖؼ الضًً، َى وكَغ

ت ٚاًت خٗل٤في الض٢ت  وخ٣ُ٣خه اؾخسباٍع بكب٩اث الخجىُض في اإلاىؾاص  والخُىعة ٍو

الم  والٗامالثالتي حؿتهضٝ الٟخُاث اإلاٛغبُاث الخؿىاواث  ؤؾاؾا في خ٣ل ؤلٖا

٢ض  وزُالُتوالصخاٞت للٗمل في نٟٝى ظهاػ اإلاىؾاص م٣ابل ؤظىع ظض ظض مغجٟٗت 

بإؾمائهً  ( خُض ؤظغث م٣ابالث م٘ بًٗهً!! )  ملُىن ؾىدُم بالؿىت 70جهل بلى 

: وؤًً الضولت وؤظهؼتها  وناعرالخغ٦ُت باإلاىؾاص مما ًُغح الؿاا٫ بك٩ل خاع١ 

غ بك٩ل ماؾؿاحي لٟخذ جد٣ُ٣اث ومخابٗاث بتهم الخسابغ م٘  للخٗامل م٘ ٨َظا ج٣ٍغ

 ظهاػ ؤظىبي ٖضو ال ًسٟى ٖمله الؾتهضاٝ اإلاٛغب واإلاٛاعبت ؟؟

وظهذ تهضًضاث  وانجها ؾب٤ لها الخُحر في جدغ٧اث اإلاضٖىة "مجى ٖؼ الضًً" هي ؤ

ؼ َىاوي ال٩اجب الٗام للمغنض  مٗلىت ٖلى مىا٢٘ الخىانل ؤلاظخماعي للمىايل ٍٖؼ

ؤمشالها مً  وجدغ٧اثاإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ بؿبب وكاٍ اإلاغنض في عنض جدغ٧اتها 

ت للمٛغب.  ب الههُىمخإمٚؼ  ألاصواث املجىضة في اظىضة الخسٍغ
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 ات ا٫ؽتػاٍ بكًب احلكا٥ل ْٚؾض ايتنًٌٝمنٛسز ٯرا٠ َٔ أرٚ

 مضنظ "تيظصت" ّحمضق٘ غظٗ

  

 !!! التضامً مع الؾعب اإلعضأٜلٕ الؾكٔل ضز اإلصٍاب الفلغطٔين

 قالىم -اػوٌ

لظي باَخمام بالؽ، الاؾتهضاؾ اإلالُذ والضويءا -اإلاؼغب –ًخابع مغهؼ جُجزعث للخىمُت والحىاع 

اب والؼضع والخُغؾ  ٌؿتهضؾ الكعب الاؾغائلي الكلُم والضولت الاؾغائلُت مً كبل كىي الاَع

اب الـلؿُني خماؽ وؤمام اؾخمغاع  وبعٌ الاهظمت العغبُت اإلاتهالىت اإلاخؤَت مع خغهت الاَع

ىا وخكُت العىف اإلامىهج الظي جلىصٍ اإلاُلكُاث اللاجلت اإلاضعىمت مً كبل اًغان وكُغ وجغهُا.ؿئه

 اإلاؼغب_-وهمغهؼ جُجزعث للخىمُت والحىاع 

وبكضة ما حعغى له ابىاء الكعب الاؾغائلي مً جلخُل بيل ما جدمله - هضًً:

اب  اليلمت مً معنى بعض زُف اَـاٌ مً كبل كىي الؼضع والاَع

ش واللظائف على البلضاث واإلاضن الاؾغائلُت واؾتهضاؾ اإلاضهحن -  اَالق الهىاٍع

ابُتاؾخعماٌ  - وؿدىىغ: ت مً كبل خغهت خماؽ الاَع  اإلاضهحن الـلؿُىحن هضعوع بكٍغ

 اؾخعماٌ مضاعؽ الاوهغوا همساػن الاؾلحت -

 اؾخعماٌ صوع العباصة همساػن الاؾلحت-

ش - الق الهىاٍع  اؾخعماٌ اؾُذ البىاًاث اإلاضهُت واإلاضاعؽ...همىهاث اَل

ابُت في خم ؤبىاء ا - هُالب ب:  لكعب الاؾغائليالىكف الـىعي للمماعؾاث الاَع

الضولت اإلاؼغبُت ومىظماث خلىق ؤلاوؿان باإلاؼغب بالخضزل واعالن خغهت  -

ابُت  خماؽ والجهاص الاؾالمي هخىظُماث اَع

ابُت الـلؿُىُت-  هما هُالب الامم اإلاخدضة بجزع اؾلحت الحغواث الاَع

Ass.taynzert@gmail.com - https://www.facebook.com/taynzert 

 18/07/2014اإلاؼغب 

 اإلاٛغب - عً مىخب مغهؼ جُجزعث للخىمُت والحىاع-
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 أعالو ّصمْط.. تظّٓض التاصٓذ :ثاىٔا

 ّأعطضٗ اجلػضافٔا ّتلػٔه العضٚ الجكافٔ٘

ٛذ قٗاعاث 2003مىظ ٚؼو واخخال٫ الٗغا١ ؾىت  ، ْهغث ؤٖالم وعمىػ َو

المُت وا٢خدمذ الخُاة الُىمُت للمى  اَىحن ٖلى صزُلت ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت وؤلٖا

امخضاص ألامت الٗغبُت مً املخُِ بلى الخلُج، ما َغح وما ًؼا٫ ًُغح ؾاا٫ اإلاٗجى في 

هىع جل٪عالم اهدكاع َظٍ ألا الػمذ، وما جؼا٫، ألاخضار ومحزث  التيالغمىػع ْو

غ اإلاغخلت الغاَىت..الجُل الغابع للحغوب  ؾُا٢اث  الظي ًَا

يؿب للم٨ٟغ الض٦خىع دمحم ب٢با٫ ٢ى٫ في ج د٣ُب الخغوب وجهيُٟها مٟاصٍ ؤن ًُ

 ؤظُا٫ الخغوب ؤعبٗت، وهي:

*  : ال٣خا٫ بالؿالح ألابٌُ وهي خغوب الٟغؾان..*الجُل ألاٌو

حها ٢ا٫ ٧ىلذ مهمم اإلاؿضؽ *الجُل الثاوي* ت.. ٞو : ال٣خا٫ باألؾلخت الىاٍع

٩ي ماع٦ت "٧ىلذ ": آلان ًدؿاوي الصجإ والجبان.  ألامٍغ

ؤلاباصة بالؿالح الىىوي، وهي خغب ًيخهغ ٞحها ألا٦ثر : ال٣خا٫ و *الجُل الثالث*

..
ً
 ظبىا

: ؤن جتر٥ ٖضو٥ ًداعب هٟؿه بىٟؿه، باؾخسضام الُابىع *الجُل الغابع*

ت والضًيُت  الخامـ وهي خغب الخىهت والجىاؾِـ، وجخم باؾدشماع الهغاٖاث ال٨ٍٟغ

 وال٣بلُت واإلاىا٣َُُت وجإظُجها.

ًٖ الجُل الغاب٘ مً  عوحُه ػاعوصيوسخي و في َظا الؿُا١ ٢ا٫ اإلا٨ٟغالٟغ 

ت..  الخغوب: آلان ٣ًاجل الٛغب بالخ٩لٟت الهٍٟغ

 ٞالٗضو ٣ًخل هٟؿه..

 والٗضو ًضٞ٘ زمً الؿالح..

 والٗضو ًُلبىا للخضزل ٞال ه٣بل..
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ت "بهظٍ  الي ال ًسؿغ قِئا، في ؾُا١  " الخيلـت الهـٍغ التي حٗجي ؤن الٛغب ؤلامبًر

ت الجضًضة وفي م٣ضمتها َظا الجُل الجضًض مً الخ ٘ الاؾخٗماٍع غوب، حٗمل اإلاكاَع

٘ الههُىهُت الخىؾُٗت، ٖلى زل٤ صو٫ ٞاقلت مً زال٫ مؿلؿل مترابِ  اإلاكاَع

بر املخُاث الخالُت: ٤ ٖو  الخل٣اث، ٞو

ت ؤو اإلاظَبُت  ؤوال: زل٤ نغإ ؤًضلىجي مشل الهغاٖاث الُاثُٟت ؤو الٗىهٍغ

ت..  واإلاىا٣َُت الجهٍى

:
ً
ا بدُض ال ج٩ىن زايٗت لؿُُغة ٖؼ٫  زاهُا مى٣ُت ما في الضولت اإلاغاص جضمحَر

 جل٪ الضولت.

بوكاء ظِل مً ألاقغاع مً ؤبىاء جل٪ الضولت ل٩ُىهىا ؤصاة ٢خل صون ؤي  زالثا:

 ًٖ ظُىف صولت ؤلاخخال٫.
ً
ظا َى الجِل الظي ٩ًىن بضًال  عخمت ؤو ج٨ٟحر، َو

ٟا٫ والكباب ألامي الجاَل عابعا:  ٖضًم الىعي والش٣اٞت والؼط بهم بؾخسضم ألَا

في ال٣خا٫، ختى ًيكإ ظُل مكّب٘ بش٣اٞت ال٣خل والخضمحر ولِـ بش٣اٞت البىاء والخٗمحر 

 والخدًغ..

٨ظا ًهل الٛغب ؤلاؾخٗماعي والههُىهُت الٗاإلاُت بلى زل٤ الضولت الٟاقلت  َو

ضٍ صولت ؤلاخخال٫ مً ج ل٪ الضولت التي ٌؿهل الؿُُغة ٖلحها وبزًاٖها ألي ٢غاع جٍغ

 الٟاقلت.

٢ى٫ اإلا٨ٟغ ب٢با٫ خى٫ الجُل الغاب٘ مً الخغوب، وحٗل٤ُ اإلا٨ٟغ ٚاعوصي ٖىه 

َى مً الٗم٤ والىيىح ببدُض ال ًدخاط بلى ظهض طَجي ٦بحر لخبِىه. ٞما ًجغي الُىم 

الُت ٖلى بلضان " اإلاى٣ُت الخًغاء " ٌٛجي اإلاخدب٘ ًٖ  1بؿبب جأمغ ال٣ىي الٛغبُت ؤلامبًر

مغ، مباقغة بٗض حؿلم م٣الُض الؿلُت ببٛضاص ٥ "خا٦م  طل٪. ل٣ض ؤقٝغ بى٫ بٍغ

٩ي"، عثِـ ؾلُت الاخخال٫، بلى حُٛحر ٖلم الٗغا١ بدبجي عاًت بإلىان ال٨ُان  ؤمٍغ

                                                           
َل٣ه ماجمغ باهحرمان ؤلاؾخٗماعي الؿال٠ الظ٦غ ٖلى املجا٫ الجُىؾُاسخي الظي ًمخض ـ َى ؤلاؾم الظي ؤ  1

ً الٗغبي مً املخُِ بلى الخلُج.  ٖلُه الٗالم والخًاعة  ؤلاؾالمُحن وفي ٢لبهما  الَى
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الم ومىا٢٘  الههُىوي؛ ؤبٌُ ؤػع١.. وبٗض طل٪ ببً٘ ؾىىاث جضاولذ وؾاثل ؤلٖا

الم ال٨ُان الههُىوي مٛغ  غة ؾى٢ُغة الخىانل الاظخماعي نىعا أٖل وؾت بجٍؼ

ظا ؤخض ؤَغ خؼب الل٩ُىص ٌٛغؽ ٖلم ال٨ُان الههُىوي بال٨خبان الغملُت  الُمىُت.. َو

ى ًغ٢و  بمغػو٦ت بة٢لُم جاُٞاللذ وطا٥ يابِ ؾام ًل٠ الٗلم الههُىوي ٖلُه َو

 بةخضي م٣اهي جىجضاص بالجىىب الكغقي اإلاٛغبي..

لت ج٣ؿمذ بها ؤ الم والغمىػ خ٩اًت ٍَى ان وجمؼ٢ذ قٗىب خ٩اًاث ألٖا َو

وجٟسخذ مجخمٗاث وجسغبذ بُىث وؤبُضث ظماٖاث بباصاث وخكُت ؾاص ٞحها 

الخ٣خُل بهمجُت ٚحر مؿبى٢ت لم جغخم ؤَٟاال وال وؿاء وال قُىزا ٖؼ٫ مً ؤي ؾالح 

.ً اظٍؼ  ٖو

الم وحٗل٣ُاث  ؾىدل٤ في ال٣ٟغة ألاولى مً َظا اإلا٣ُ٘ ٖلى هماطط مً َظٍ ألٖا

ب الهىعة ٖ ً زلُٟاث َظٍ ال٣ماقاث ال٣ظعة وال٣ُمحن ٖلىإظىضتها مً ٖلحها لخ٣ٍغ

ألانالء والٗمالء الى٦الء. ٖلى ؤن هسهو ال٣ٟغة الشاهُت ل٣غاءة في همىطط مً َظٍ 

ا ؤو " ؤقيُا٫ " بلٛت  ؛ ه٣هض ما ٌؿمى ٖلم جاماٚػ الم الظي حهمىا َىا ؤ٦ثر مً ٚحٍر ألٖا

 بٌٗ اإلاضٖحن ألبىة " ببضاٖه ".

 . ٔرهغٛى انؼشٖ انثمبفٛخ ثٍٛ يكَٕبد األيخــ أػالو ٔسيٕص. 1

بٗض ايُغاعظِل الخغب الههُىوي الاوسخاب مً بحروث التي اظخاخها ؾىت 

زم مً ٚؼة، مً  2000، والؾُما بٗض اوسخابه مىضخغا مً ظىىب لبىان ؾىت 1982

غة لالؾتراجُجُت 2005ظاهب واخض، ؾىت  ت اإلااؾؿت واإلاَا ، اجطر بٞالؽ الىٍٓغ

غاٝ " التي ويٗها الههُىهُت ف ت " ٢ًم ألَا ي الاخخال٫ والخىؾ٘ اإلاٗغوٞت بىٍٓغ

ماؾـ ال٨ُان صاُٞض بً ٚىعٍىن. ولظل٪ َغخذ الخاظت بلى بضًل لها، ٞجاءث 

ت الجضًضة اإلاىظهت لل٣غاع الجُىاؾتراجُجي لل٨ُان الههُىوي الُىم، والتي جٟؿغ  الىٍٓغ

ت " ألا٢ُاب ٦شحرا مً ألاخضار واإلآاَغ اإلالخبؿت، ما جؼا٫، ٖى ً؛ ه٣هض هٍٓغ ض ال٨شحًر

ت، بةًجاػ، ج٣طخي باإلاٗاصلت  ألاعبٗت " التي ؾىٟهل ٞحها في ال٣ٟغة اإلاىالُت. َظٍ الىٍٓغ

 الخالُت:
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" جاماػػا وجلىم " هغصؾخان الىبري " ، ًجب ؤن " إؾغائُل الىبري "ل٩ي ج٣ىم 

ت ٖىض ما  ٖلى ؤن ج٩ىن ألا٢ُاب الشالزت"بالص الىىبت الىبري ".. والىبري "  مىخضة ٢ٍى

ج٣طخي مهلخت ال٣ُب ألاو٫ املخىعي طل٪، ومجؼؤة يُٟٗت ٖىض الًغوعة ختى ال 

 حك٩ل زُغا ما، في ًىم مً ألاًام، ٖلى ال٣ُب ألاؾاؽ؛ بؾغاثُل ال٨بري.

٘ وعؾم زُِ ٖغيىا بًٗها وؾيخدضر ًٖ  و ألظل طل٪ ًخم ب٢غاع مكاَع

خم خم الٖا اص في َظٍ الخُِ ظملت مً الُغ١ بًٗها َىا، وفي ال٣ٟغاث الالخ٣ت. ٍو

ً الهىعة ًٖ َظٍ  والىؾاثل وألاصواث مجها ؤٖالم وعمىػ وٗغى ُٞما ًلي بًٗها لخ٩ٍى

ت وؤصواث اقخٛا٫ ؤصخابها. ٘ اإلاكبَى  اإلاكاَع

1

مُت  خم اؾخٛاللها لخل٤ ٦ُاهاث َو الم جم جهمُمها ٍو َىا، ه٣ضم هماطط أٖل

 اظها، خ٣اث٤ ٖلى ألاعى، في ؾُا١ املخُِ اإلاٗلىم.والاقخٛا٫ ٖلى بزغ 

 
 أع٬ّ نضرعتإ ايهدل٣ ٚتاَظغا ايهدل٣ ٚإعضا٥ٌٝ ايهدل٣ -1

 عًِ رٚي١ دٓٛب ايغٛرإ -2
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 يعب١ اخلضم ايكشص٠: رلاطب١ غضا٥ظ ايؾباب املهبٛت.. مج٬ٝت ايهٝإ ٚايهضر

 ٚا٭َاطٜؼ ضلًُٔ ايضاٜات

.. ٚنذٞ يف سغاب٘ ع٢ً ايؿاٜغبٛى ٜعًل ع٢ً فٛصت٘ !!! بٌ اٯخض٠" احلٛص ايعني " يف ايزْٝا ق

 "! بني دٓزٜيت تغاساٍ: "ايظٜٔ ٚايتبات

 
 خضٜط١ " تاَاطغا ايهدل٣ "
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 خضٜطتا " مجٗٛص١ٜ ايضٜـ " اييت صلب إٔ تٓؾل عٔ املػضب 

 ٚ" رٚي١ ايكباٌٜ " اييت صلب إٔ تٓؾل عٔ اجلظا٥ض.

 
 عًِ ؾٝزٜضاي١ٝ عٛؼ ايهبرل
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عًِ ر١ًٜٚ ايكباٌٜ بني أٜزٟ ؾضسات َٗين ايشٟ أعًٔ رٚيت٘ املظع١َٛ )أْعض ايقٛص٠( راخٌ َب٢ٓ 

إىل داْب ْا٥ب ص٥ٝغٗا راْٞ رإْٛ ايشٟ ٜقاؾش٘ يف ايقٛص٠،  2012ايهٓٝغٝت ايقْٗٝٛٞ ع١ٓ 

 ز٠.املُجٌ احلايٞ يًهٝإ با٭َِ املتش
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عًِ " اجلُٗٛص١ٜ ايقشضا١ٜٚ " / طعِٝ دب١ٗ ايبٛيٝظاصٜٛ اجلزٜز ابضاِٖٝ غايٞ يف سزٜح َع ايٛطٜض 

 ايقْٗٝٛٞ أٜٛب قاص٠

  
 عًِ َا ٜغ٢ُ ايجٛاص يف عٛصٜا  ايعًِ ايغٛصٟ
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 :بضْاص ٖٓضٟ يٝؿٞايؾٝطإ نُا أفبض إزل٘ عٓز نٌ أسضاص ايعامل؛ 

ٜكابٌ املغتؾاص عبز اجلًٌٝ ايشٟ تٛىل ايغًط١ بعز تزخٌ  2ظٌٜ ايعًِ ايؾضعٞ ايًٝيب بٝزٜ٘ ٜـ  1 

 ايٓاتٛ ٚإعكاط ايكشايف

 ٜضؾع ايعًِ اجلزٜز ايشٟ دا٤ ب٘ احلًـ ا٭طًغٞ.. 3
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 َغرل٠ بهضرعتإ قبٌٝ ا٫عتؿتا٤ ايؿاؽٌ سٍٛ ا٫ْؿقاٍ عٔ ايعضام
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 ب١ اخلضم ا٫عتعُاص١ٜ ٚايق١ْٝٛٝٗ ايكشص٠ : ايقٛص٠ ا٭نجض عٛصٜاي١ٝ اييت تؿغض يع

؟؟ فاحل عب١ْٛ.. َطًٛب يًعزاي١ اجلظا٥ض١ٜ ع٢ً خًؿ١ٝ ا٭سزاخ املأعا١ٜٚ !! " ايٓاؽط ا٭َاطٜػٞ "

عٝاعٞ  ٧َٛاطٓا دظا٥ضٜا ٚدضح ايعؾضات.. َٓتشٌ يقؿ١ ٫د 24املؾب١ٖٛ بػضرا١ٜ سٝح اعتؾٗز 

 ؟؟!!؟؟ ٚضلٌُ ؾٝٗا عًِ نضرعتإ !!َاطٜؼ " باملػضب سٝح ٜتقزص َعاٖض٠ ٍ " ايٓؾطا٤ ا٭

1

بي، مً زال٫ مجىضحهم، بجملت مً  الم ٌكخٛل ؤصخاب املخُِ الخسٍغ ٦ما باأٖل

الغمىػ ًخٗمضون ازترا١ اإلاٟاَُم وال٣ُم، والجاهب الش٣افي بك٩ل ٖام، بما مً قإهه 

ىُت واللٛى  ُت زل٤ قغور وق٣ى١ في الٗغي والغوابِ الغوخُت والَى ٍت، اإلاٗٞغ

والىظضاهُت اإلاك٩لت لىعي والوعي الجماٖت التي اهههغث، ٖلى مضي ٢غون في اإلاٛغب، 

 وق٩لذ مجخمٗه الخالي.

ا ؤصخاب َظا  ُما ًلي بٌٗ َظٍ الغمىػ التي ًغ٦ؼ ٖلحها، ؤ٦ثر مً ٚحَر ٞو

بي.  املخُِ الخسٍغ
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 " أزا "ما يسمى 

 
إىل أفٌ عًِ تاَاطغا )أؽٓٝاٍ(، ٖٚٓا تؿغرل أؽضْا عابكا، ٚعٓؿقٌ أنجض يف ايؿكض٠ املٛاي١ٝ، 

٭سز َعاْٞ سضف ايظاٟ )أطا( ايشٟ ٜعز أسز أِٖ صَٛط َا ٜغ٢ُ " احلضن١ ايجكاؾ١ٝ ا٭َاطٜػ١ٝ " 

MCA  اييت اختاصت إٔ تضبط َقرلٖا بايهٝإ ايقْٗٝٛٞ ٚخز١َ َؾاصٜع٘؛ تؿغرل تكزَ٘ َا

 تغ٢ُ مجع١ٝ ايقزاق١ املػضب١ٝ اإلعضا١ًٝٝ٥.

بي َظا؛ الجيـ، الؾُما مً الغمى  ػ اإلاٗخمض ٖلحها ؤًًا في بغهامج املخُِ الخسٍغ

"اإلاشلي"، اللىاَي والسخاقي ٖلى الؿىاء.. لهظا ٞةن الخٗبئت ٖلى َظا اإلاؿخىي، ٦شحرا ما 

ظا " اإلاغقض  جغوط للغمىػ الٗاإلاُت ولكٗاعاث الخغ٧اث الضولُت في َظا اإلاؿخىي. َو

خىانل ٖلى خؿابه بالٟاٌؿبى٥ بهظٍ الغمىػ مً  ؟ ناخبىا ؤه٩اٞا ًغوط! الؿُاحي " ٍو

 عما٫ مغػو٦ت.
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سقإ صَظ ايؿشٛي١ بضأؼ عباص٠ عٔ قبن١ ايٝز نٓا١ٜ عٔ اخلقٝتني ٚايٛعط٢ َٓتقب١ نٓا١ٜ 

 عٔ ايكنٝب ٚغًؿ١ٝ قٛؼ قظح، ؽعاص ايؾٛاس عاملٝا.. 

 
 اعتزا٤ عاؾض ع٢ً ؽضف أٜت خباـ..

نضْؿاٍ ايظٚاز املجًٞ ط ايًٛاطٞ ـ ايغشاقٞ ص بتكايٝز أٜت آٜت عطا )أٜت خباـ(.. اخل١ًُٝ / 

 َضطٚن١..غؾت 2016
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 ٔيضخ ػهٗ ػهى " ربيبصغب ": يٍ جبن ثُٛٙ إنٗ ٕٚٓدا أفٛكغبســ  2

 عًِ " تاَاطغا ايهدل٣ ": َاسا ٜعين؟ َٔ فُُ٘؟ َت٢؟ ٚأٜٔ؟ ٚ٭١ٜ أٖزاف؟

ضس١ً خضاب قارّ يف رلطط ٚصا٤ٙ ٌٖ ٖٛ عًِ ثكايف َضتبط باشل١ٜٛ ا٭َاطٜػ١ٝ؟ أّ ٖٛ عٓٛإ مل

 ايك٣ٛ ا٫عتعُاص١ٜ ٚاحلضن١ ايق١ْٝٛٝٗ؟

، خضر اؾخٟخاء ٦غصؾخان الٗغا١. ومً ألامىع 2017جاب٘ الٗالم، ؤوازغ قدىبر 

ضم  ٌ َظا الاؾخٟخاء مً َٝغ صو٫ الٗالم ٖو التي قضث اهدباٍ الجمُ٘ ــ ًٞال ًٖ ٞع

٘ ٖلم َظا ال٨ُان ؤلاخخاللي مؿاهضجه بال مً َٝغ ما ٌؿمى " صولت بؾغاثُل "ـ ـ ٞع

الٗىهغي ٖلى َامل الاؾخٟخاء وزال٫ اخخٟاالث بٖالن هخاثجه، بل بن بٌٗ 

ىا لٗبت نى٘ اإلاؼاط، سجض له وسجض ُٞه َى ما ط٦غ اإلاخدبٗحن و  ! املخخٟحن، َو

بمىاؾباث ؤزغي وبإٖالم ؤزغي مؿخدضزت، ٦دضر ج٣ؿُم الؿىصان وعٞ٘ ٖلم ال٨ُان 

الجضًض ٫ " ظمهىعٍت ظىىب الؿىصان " الجضًضة. ٞما مٗجى  الههُىوي م٘ الٗلم

خًىع ٖلم " بؾغاثُل " في ظىىب الؿىصان؟ وما مٗجى خًىعٍ في ٦غصؾخان التي 

ان الٗغبُت،  جىؾِ ُٞلؿٝى الههُىهُت الٗاإلاُت واإلاكٝغ ٖلى بغهامج ج٣ؿُم ألاَو

حن في مُلِكُا البِكمغ٦ت ً ىم الاؾخٟخاء؟ بغهاع َجري لُٟي، مىهت ال٣اصة الٗؿ٨ٍغ

ُٛت  ل هي مجغص نضٞت ؤن جمخأل خؿاباث وكُاء وػٖماء ظىاح مً الخغ٦ت ألاماَػ َو

بالٟاٌؿبى٥ ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ألازغي بإٖالم ال٨ُان الههُىوي وعمىػٍ بهظٍ 

الم اإلاؿخدضزت واإلا٣ترهت، خُشما خلذ، بالخغاب واإلاأسخي والضماع؟.  ألٖا

مً الخغ٦ت الش٣اُٞت َىا اخخٟا٫ َظا الجؼء  ؿِفي َظا الؿُا١، هداو٫ ؤن هب

ُٛت، ٢بل ؤًام ) ػي ".. (2017ٚكذ  30ألاماَػ ، بما ٌؿمىهه " الُىم الٗالمي للٗلم ألاماَػ

ؤنبذ خًىعٍ الٞخا في ٧ل الخٓاَغاث، ؤًا ٧ان  ٦ما ٌٗلم الجمُ٘ ٞةن َظا الٗلمو 

ها، و  ض مً خحرة ٖمىم مٓهغا مشحرا لألؾئلت وللخحرة مٗا. ومما ًؤمسخى بظل٪ هٖى ٍؼ

الىاؽ، الؾُما ٚحر اإلاخسههحن واإلاخدبٗحن، ٦ثرة الغواًاث وجًاعبها وجبجي " ؤبىة " َظا 

م مً َٝغ ؤ٦ثر مً ظهت.
َ
ل َٗ  ال

ا ال٨بري؟ ما ؤو " ؤقيُا٫ " ٦ما ًُل٤ ٖلُه بًٗهم؟ و  ٞما خ٣ُ٣ت ٖلم جاماٚػ

لى ٧ل ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت  ما ؟في الؿىحن ألازحرة ٢هت َظٍ الغاًت الُاعثت ٖلى اإلاٛغب، ٖو
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 : يٍ جبن ثُٛٙ إنٗ ٕٚٓدا أفٛكغبس ْزا انؼهى

  
 ،1966ع١ٓ  داى بٝين عضاب ا٭نارمي١ٝ ايدلبض١ٜ

 َقُِ َا ٜغ٢ُ عًِ " تاَاطغا " أٚ َا ٜغ٢ُ أؽٓٝاٍ

 
 اينابط يف دٝؿ احلضب ايقْٗٝٛٞ، احلاخاّ ٜٗٛرا أؾٝهغاص ٚع٢ً ميٝٓ٘، نبؿ ايؿزا٤،

ْٗٝٛٞ باملػضب ع. ايكارص اإلبضاُٖٝٞ، ْظٌٜ َغتؾؿ٢ ا٭َضاض ايعك١ًٝ َزٜض َعٗز أيؿا ايق

 بدلؽٝز ٚظاْب٘ ع٢ً ايطضف اٯخض َزٜض ايغذٕٛ يف تٌ أبٝب .
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ت ؤلىاهه الؼاَُت ألاعب٘؟ وماطا ٌٗجي عمؼ الؼاي في ؤبجضًت جُُٟىاٙ   صاللت وعمٍؼ

في  21وؤنض٢اثه ا٫ )ؤػا(؟ َل َظا الٗلم َى مً ببضإ املخامي الؿُض ؤخمض الضٚحروي 

ػي لؿىت  ٦ما، نغح  1998" لجىت ؤلاؾتراجُجُت " اإلاىبش٣ت ًٖ اإلااجمغ الٗالمي ألاماَػ

ُٛت؟بظل٪ َظا الىظه الباعػ  ؤم ؤن ناخب  في َظا الجؼء مً الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ٜ " وطل٪ ؤواؾِ  خ٣ى١ ؤلابضإ َى الجؼاثغي ًىؾ٠ مض٧ىع اإلاٗغوٝ ب "ًىؾ٠ ؤماَػ

غ التي ؤؾؿتها ؾىت  ؤم ؤن لألمغالؿخِىاث؟  ت وظماٖت ألَا ٖال٢ت باأل٧اصًمُت البربٍغ

خؿب البٌٗ و"الْخْغ٧ي" )= الٗمُل( بدؿب بٌٗ ]بٟغوؿا بغثاؾتــ "اإلا٣اوم"  1966

ه ، بىؾٗىص ـ 1اإلاؿمى مدىض ؤٖغاب بى ؾٗىص؟ َل ؤٖغاب [ ٢ضماء املجاَضًً مً مٗاٞع

ٛ ٗخبر ألاب الغوحي للخغ٦ت ألاماَػ ٌُ ل َى ناخب الظي  ُت َى عثِـ ألا٧اصًمُت ٞٗال؟ َو

٨ٞغة وجهمُم الٗلم، ٦ما ًخ٤ٟ ال٨شحرون؟ ؤم ؤن الغثِـ الٟٗلي لأل٧اصًمُت واإلاهمم 

ألا٧اصًمُت َظٍ اب مكغوٕ مخ٩امل وؤخض ؤًٖاء مجلـ الخ٣ُ٣ي للٗلم َى ٖغ  

ً الظي ٢ا٫ ٖىهاإلامح   رة، ًٟؿغ ٧ل ٖخباعاث ٦شحألاقُاء وال  ى٤ُمب ،عبما ،٦الما ؤٖغاب ًز

مً ٩ًىن ظا٥ ظىِذ َظا؟  "؟ Jacques Benet=  ىِذب؛ "ظا٥ ، وال٣هض َىا َىشخيء

ت الههُىهُت؛ اإلاىؾاص؟ تَل له ٖال٢  .ما بجهاػ الاؾخسباعاث الٗؿ٨ٍغ

٦شحرا ما ًُغح ٖمىم الىاؽ، في اإلاٛغب وزاعظه ؤؾئلت ًٖ َظٍ الغاًت الجضًضة 

ا؟ والٛاًت مً ٖلحهم.. حك ٨ُلها؟.. ؤلىاجها ومٗاهحها؟ ْهىعَا؟ ؾُا١ ْهىعَا؟ مهممَى

ٗها بجملت مً ؤلاقاعاث والكٗاعاث وب  خملها في الخٓاَغاث واإلاىاؾباث؟ مٗجى عبِ ٞع

ُٛت"؟ و...و... الخ. ٞماطا ٌٗجي ٧ل َظا؟  " ألاماَػ

 َىا٥ جىإػ في مل٨ُت خ٣ى١ جهمُم َظا الٗلم، ؤصبُا ٖلى ألا٢ل.

                                                           
ُٛت ب٨ثر   1 ُٛت ] الٗغبي [ وججض َظا ؤلاؾم في اإلاٛغب والجؼاثغ في اإلاىا٤َ ألاماَػ ة. ــ ؤٖغاب حٗجي باألماَػ

.. ومً َىا الضٖاء الغاج٘ للٗالمت والكُش  الضاُٖت اإلاكهىع ؤبى قُٗب  ُل٤ ٖلى الٗغبي الظي جمٙؼ ٍو

م خاخت..  الض٧الي: الخمض هلل الظي ٖغب ص٧اة وعج 
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Iالتممم  ااملمم  ييو(..( يف  

ً مٗاوي  بٗض اؾتهؼاثه مً الٗلمحن الغؾمُحن ب٩ل مً الجؼاثغ واإلاٛغب ٖو

ت الٟغوؿُت ، ٦خب 1مًامُجها، وبعظإ ؤنلهما وجهمُمهما بلى الؿلُاث الاؾخٗماٍع

ُٛت التي هخدضر ٖجها ٣ًى٫:  الؿُض ؤخمض الضٚحروي، ؤخض ٢اصة الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ُٛت Achenialبإن الٗلم  "... وههاعخ٨م ألاماَػػي عؾمخه لجىت الاؾتراجُجُت ألاماَػ

ش اإلاٗانغ، بمى٢٘ جاٞحرا  Gran Canariaبجٍؼغة  ٜ في الخاٍع بمىاؾبت او٣ٗاص ؤو٫ ماجمغ لألماَػ

Tafira  شخها  22وؤها واخضا مً اللجىت التي ويٗتها، و٦ىا خىالي  21997في ن٠ُ ؾىت

ا، وظلؿاجىا مىز٣ت بالهىع والىزاث٤، وهي عاًت  مً قما٫ اٍٞغ٣ُا والؿاخل وظؼع  ٦ىاٍع

ٜ في الٗالم،ولِـ عاًت صولت مً نى٘ الاؾخٗماع، الهي مٛغبُت وال ظؼاثٍغت، وال  ألاماَػ

ُٛت في الٗالم ؤظم٘، وهي عاًت  ٜ، وعاًت قخاث الهجغة ألاماَػ ً ألاماَػ ا، هي عاًت َو ٚحَر

هجمت ؾلُمان،وال هجمت صاووص )ٖلم  الىخضة الجضًضة، وهي عاًت الخضازت، لِـ ٞحها

اؾغاثُل(، وال ظضاو٫ سخغ ال٣ٟهاء)٣ٞهاء ؾىؽ ًهىعون الىجمت الخماؾُت في ؤلىاح 

بان، ومً الىاظب  ؿمىجها ازخهاعا ِبْؿم هللا...(، وألاخباع والَغ جالمُظ اإلاؿاظض الٗخ٣ُت َو

 3ٖلُىا ؤن وكاع٨٦م بالخ٣اث٤ لِـ بال٨ظب وال٣ضاؾت اإلاؼوعة... "

هي عواًت الؿُض الضٚحروي الظي ًضعي ؤجها الخ٣اث٤ " ولِـ ال٨ظب وال٣ضاؾت  َظٍ

ُٛت "  اإلاؼوعة " وؤن الجهت التي ويٗذ الٗلم هي ما ؾماَا " لجىت ؤلاؾتراجُجُت ألاماَػ

٣ُا  22اإلا٩ىهت مً خىالي  شخها خضص اهخماءاتهم الجٛغاُٞت، ٞهم مً قما٫ اٍٞغ

ا ٦ما ٢ا٫، مًُٟا ؤن ظلؿاث اللجىت مىز٣ت بالهىع والىزاث٤..  والؿاخل وظؼع ٦ىاٍع

اع الظي  الؿُض الضٚحروي طَب بُٗضا في الخض٤ُ٢ ٞدضص الٓغوٝ الؼم٩اهُت وؤلَا

غة  ، Tafira، بمى٢٘ Gran Canariaاظخمٗذ ُٞه اللجىت اإلاظ٧ىعة، ٞإ٦ض ؤن طل٪ جم بجٍؼ

                                                           
ى ؤمغ خ٣ُ٣ي باليؿبت للٗلم اإلاٛغبي الخالي ٖلى ألا٢ل.  1  ــ  َو
 خمضنمهُٟى الهامذ مشال في خىاع اإلا 1996ــ َىا٥ مً ٣ًى٫   2
 ــ  ؤخمض الضٚحروي اإلاهضع الؿاب٤.  3
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ى٢٘ "ٖلى ما ؤؾماَا "ا ٜ، و" ٣ًغؤ ٍو لخ٣اث٤ ولِـ بمىاؾبت او٣ٗاص ؤو٫ ماجمغ لألماَػ

 " التي ويٗتها...". 22ال٨ظب " وؤهه قاَض ٖلى طل٪ ألهه ٧ان واخضا مً لجىت ا٫ " 

َظٍ " خ٣اث٤ ولِـ ٦ظب" الؿُض الضٚحروي.. ل٨ً َىا٥ " خ٣اث٤ ولِـ ٦ظب " 

با ؾىاء في الؼمان واإلا٩ان ؤو في الؿُا١.  ؤزغي مىا٢ًت لخ٣اث٣ه في ٧ل شخيء ج٣ٍغ

ت " وبخضي َظٍ الخ٣اث٤ ج٣ى٫ ؤن و  عاء جهمُم الٗلم ماؾؿت هي " ألا٧اصًمُت البربٍغ

ش وي٘ َظا الٗلم ٌٗىص بلى ؾىت  ؾىت( ٢بل "خ٣اث٤  30؛ ؤي ظُال ٧امال )1968وؤن جاٍع

غة  ـ"، ٖانمت ٞغوؿا، ولِـ بجٍؼ ولِـ ٦ظب " الؿُض الضٚحروي و٧ان طل٪ ب"باَع

Gran Canaria٨ُبُضًا " ــ حؿمي . ٞهىا٥ ٖضص مً اإلاغاظ٘، ومجها اإلاىؾىٖت الخغة "ٍو

ى عظل ظؼاثغي مً مى٣ُت "  الصخو الظي نمم الٗلم، وما ًؼا٫ ٖلى ٢ُض الخُاة، َو

."ٜ  ال٣باًل " بؾمه ًىؾ٠ مض٧ىع اإلاكهىع ب " ًىؾ٠ ؤماَػ

 " خ٣اث٤ ولِـ ٦ظب " ؤزغي، ٚحر َظٍ وجل٪، ج٣ى٫:

اوي، مً َٝغ ٖبض ال٣اصع عخم 1966جإؾؿذ الا٧اصًمُت البربٍغت بٟغوؿا ؾىت  "...

م زلُٟاحي دمحم ؤم٣غان، هاعوم ؤٖمغ، دمحم الؿُٗض خىىػ، ال٩اجب الٗام َى  وهىابه َو

ؤولخبِب ظٟٗغ، ولِـ مً َٝغ بؿٗىص دمحم ؤٖغاب ٣ِٞ ٦ما ٌكإ، بل َى ؤمحن اإلاا٫ 

الجمُٗت ولِـ الا٧اصًمت ُٞجب ؤن وكحر َىا ؤن ما ٌؿمى باال٧اصًمت َى مجغص ظمُٗت 

ُٛت "ؤڤز٣اُٞت مخىايٗت اؾمها با " ؤي الخجم٘ ألاماَػػي، ؤّما ٧لمت ---الماَػ ًْ ٛ َعاْو بًَماَػ

اث  ُٛت وعٞ٘ مٗىٍى ا مً باب الخٟائ٫ بمؿخ٣بل ألاماَػ "ألا٧اصًمُت" ٣ٞض جم ازخُاَع

ش  ًاء الباعػًٍ بؿٗىص مدىض ؤٖغاب في ٦خابه "جاٍع ظا ما نغح به ؤخض الٖا صاعؾحها، َو

ت" ٦ما نغح ٦ظل٪ ٖلى ؤن الجمُٗت لم حؿخٟض مً صٖم ٞغوؿا. خهلذ  ألا٧اصًمُت البربٍغ

خماص الغؾمي جدذ اؾم  1967الجمُٗت ؾىت   Academie Berbére D echanges et deٖلى الٖا

Recherches Culturels A.B.E.R.C  ٣افي وظاء ٢غاع
ّ
ت للّخباص٫ والبدض الش ؤي ألا٧اصًمُت البربٍغ

ش  خماص بخاٍع ٣ا ل٣اهىن بوكاء 1967ٞبراًغ  21ؤلٖا ش  ٞو  12الجمُٗاث ألاظىبُت الّهاصع بخاٍع

ش  1939ؤٍٞغل  لُت  01اإلاّٗض٫ ل٣اهىن الجمُٗاث الّهاصع بخاٍع ، ل٨ً لم ٨ًً لها 1901ظٍى

صوع الا٧اصًمت باإلاٗجى الغؾمي لل٩لمت،ؤي ؤجها لم ٨ًً لها زبراء في املجاالث التي ًخُلبها 
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حن الخىُٓم الا٧اصًمي، ٧اهذ ٨ٞغة الجمُٗت التي ؤؾؿها مجمى  ٖت مً اإلاش٣ٟحن الجؼاثٍغ

ت في ٞغوؿا جخإؾـ ٖلى  ُٛت مً الجالُت الجؼاثٍغ وؤٚلبهم مً مى٣ُت ال٣باًل الاماَػ

٣ُا، ٣ٞامذ  ٜ في قما٫ اٍٞغ الجهىى بالش٣اٞت واللٛت الاماَػٛت ووكغ الىعي الاماَػ

ٛت الخُُٟىاٙ والخٗضًل ٖلحها للخىاؾب  اللؿان الا٧اصًمُت باخُاء ال٨خابت ألابجضًت الاماَػ

ػي الخالي، ختى ابضإ بٌٗ الخغوٝ للخٗبحر ٖلى بٌٗ ألانىاث اإلاىُى٢ت في  ألاماَػ

اللؿان ال٣باثلي الاماَػػي وإلاىا٦بت الخُىعاث الخانلت في الٗالم ٧ىن الخُُٟىاٙ اإلاى٣ىقت 

ٜ في خ٣بت ػمىُت ٢ضًمت جسخل٠  في صخىع الخاؾلي ٧اهذ حٗبر ًٖ الخُاة الُىمُت لالماَػ

 1هغها الخالي... "٦شحرا ًٖ ٖ

و مً الخٟانُل ألازغي التي جًاٝ لهظٍ " الخ٣اث٤ " مً َٝغ بٌٗ مً جُغ١ 

ُٛت(؛  ت )ؤماَػ لهظا الخضر، ؤن َظا الخضر الخإؾِسخي جم بمجز٫ بمجز٫ اإلاٛىُت الجؼاثٍغ

  الُاوؽ ٖمغوف التي ٚحرث بؾمها)بزغ حُٛحر ٣ُٖضتها للمؿُدُت(ٞإنبذ

٣اث٤ الؿُض الضٚحروي.. ٚحر ؤن َىا٥ " خ٣اث٤ َظٍ " خ٣اث٤ " زالشت بطن ٚحر خ

ولِـ ٦ظب " ؤزغي ٚحر َظٍ وال جل٪ وال الشالشت ألازغي، ًىعصَا الضبلىماسخي الجؼاثغي 

ػي مً ال٣اصة  ى مجاَض ؤماَػ الباخض اإلاخسهو في اللٛت، ص.ٖشمان الؿٗضي، َو

ت بل ىا الاؾخٗماع والتي ًغظ٘ ٞحها بإنل ألا٧اصًمُت البربٍغ ت الظًً ٢اٖع ى " ألاػمت البربٍغ

("Crise des Berbéristes صازل خؼب الكٗب الجؼاثغي ؾىت )٣ُٞى٫: 1949 

ىُحن في خؼب الكٗب الجؼاثغي مٗٓمهم مً  م ظماٖت مً الَى "... البربَغؿذ:... َو

ت  ًىا ٨ٞغة ال٣ىمُت الٗغبُت في الخؼب وؤ٢ترخىا ٨ٞغة الجؼاثغ ظؼاثٍغ مى٣ُت ال٣باًل ٞع

ًتها ٢ُاصة الخؼب ؤًًا مما ؾإع في جٟجحر ٦بضًل للجؼاثغ الٗغ  بُت الاؾالمُت وهي ٨ٞغة ٞع

ت في خؼب الكٗب ؾىت  ىُحن اإلاىخمحن الى جُاع 1949الاػمت البربٍغ ... " ومً ؤبغػ ال٣اصة الَى

ماع  "البربَغؿذ " ًىعص ص. الؿٗضي ؤؾماء: " ٖلي ًدحى، وبىاي واٖلي، ٖمغ ؤو نض٤ً، ٖو

                                                           
   23/  9/  2016 - 5274الٗضص:  -الخىاع اإلاخمضن مهُٟى نامذ في عصٍ ٖلى ص. ٖشمان الؿٗضي،ــ   1

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D5%D8%DD%EC+%D5%C7%E3%CA
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D5%D8%DD%EC+%D5%C7%E3%CA
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=194
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دحى َىحن، والؿُٗض ولض خمىصة، والهاص١ هجَغـ،  لي ُٖمل ومبرو٥ بً الخؿً، ٍو ٖو

 1ؤوبىػاع، وبلُٗض آًذ مضعي، ٖلي ًدُا عقُض..."

ت، صون الٗىصة للبضاًاث  بت مً جإؾِـ ألا٧اصًمُت البربٍغ مً َظٍ الجظوع ال٣ٍغ

بٗض اخخال٫ الجؼاثغ، ًغبِ ص. الؿٗضي بحن خغ٦ت ألاعبُٗيُاث مً  19ؤواؾِ ال٣غن 

ً( صازل خؼب الكٗب وجإؾِـ ألا٧اصًمُت ٣ُٞى٫: "... ٖحن ال٣غن اإلااضخي )الٗك ٍغ

خا٦م ٖام زُحر في ألاعبُٗيُاث بالجؼاثغ َى "قاجُيُىن"، عؤي ؤن ؤزُغ خؼب َى 

ض قٗبِخه، وؤن الىؾُلت الىاظٗت َى جضمحٍر مً  خؼب الكٗب الجؼاثغي، وؤن ٢مٗه ًٍؼ

ت. ٞإوحى بلى ٖمالء املخابغ  ت البربٍغ ٤ الجٖز اث الٟغوؿُت بالخؼب ؤن الضازل ًٖ ٍَغ

ٗت ٞيكغوا ميكىعا  ت، واهُل٤ بًٗهم مً مٗهض اإلاٗلمحن ببىػَع ًدغ٧ىا اإلاؿإلت البربٍغ

ىُت للخؼب اإلابيُت ٖلى الٗغوبت وؤلاؾالم،  َاظمىا ُٞه الٗغوبت، واهخ٣ضوا مٟهىم الَى

ت، و٢ض اؾخُاٖىا ؤن بٛلُىا خؿحن آًذ ؤخمض. وواظهتها  وعٞٗىا قٗاع الجؼاثغ البربٍغ

٢ُاصة الخؼب بدؼم، ٟٞهلذ عئوؽ الٟخىت، ؤخضَم اهًم للخؼب الكُىعي 

بخه وؤو٠٢ هُت ال٣ُاصة في 
ّ
ُما له. ؤما خؿحن آًذ ؤخمض ٣ٞض ؤه الجؼاثغي، وناع ٖػ

 جغئؾه للخىُٓم الخام الٗؿ٨غي الؿغي للخؼب. ".

ت ظٗلذ ٞغوؿا ج٣غع مىذ الاؾخ٣ال٫ لخىوـ واإلاٛغب  بن ٢ُام الشىعة الجؼاثٍغ

ت، وعاح م٨ٟغوَا الاؾتراجُجُىن ًغؾمىن الخُِ في  لخخٟٙغ إلاىاظهت الشىعة الجؼاثٍغ

جإل٠ُ الججرا٫  1956الخٗامل م٘ صو٫ اإلاٛغب الٗغبي اإلاؿخ٣لت. ٞٓهغ ٦خاب ؾىت 

ت، ظاء ُٞه: "... مً املخخمل ؤن ًإحي  P.J.Andreؤهضعي  ًٖى ؤ٧اصًمُت الٗلىم الاؾخٗماٍع

٘ ٨ٞغة الجمهىعٍت ًىم تهب ُٞه ألامت اإلاٛغبُت البرب حها ال٣ضًم بظاتها، وجٞغ ت إلخُاء ٖو ٍغ

يخ٣ل  ت، بطا ؾاصث ٨ٞغة الضولت الخُى٢غاَُت الٗغبُت في اإلاٛغب ألا٢صخى...". ٍو البربٍغ

ت في الجؼاثغ مؿإلت  الججرا٫ بلى الخضًض ًٖ الجؼاثغ ٣ُٞى٫: "...بن اإلاؿإلت البربٍغ

٧اث الخاعظُت مً مى٣ُت ألاوعاؽ.. ٢باثلُت، ٞمى٣ُت ال٣باثل ؤ٦ثر اهٟخاخا ٖلى الخغ 

                                                           

ت في باَعـ خاولذ  ــ  م٣ا٫ للض٦خىع ٖشمان ؾٗضي ٖلى مى٢٘ الخُاة الٗغبُت بٗىىان " الا٧اصًمت البربٍغ

ُٛت وال٣باثلُت " ه الاماَػ  حكٍى



145 

ت جُغح آلان ] ضاص للمؿخ٣بل ألن اإلاؿإلت البربٍغ [ في الجؼاثغ وفي اإلاٛغب  1956ًيبػي ؤلٖا

ألا٢صخى... " وم٘ اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ، ٠ًًُ ص. الؿٗضي، قٕغ الٟغوؿُىن في جُب٤ُ 

ت ؾىت  ت، "... ٞإؾؿىا ألا٧اصًمُت البربٍغ ـ في ظامٗت با 1967زُتهم البربٍغ  8َع

ٞاوؿحن، بٗض ٖكغ ؾىىاث مً نضوع ٦خاب الججرا٫ ؤهضعي. و٢امذ بةٖضاص الٗكغاث 

م ؾلُم قا٦غ، وعبُتهم  ت، ؤقهَغ مً خاملي اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ في اللٛت البربٍغ

سلو الباخض بلى ؤهه ٨َظا "... عاخذ حٗمل ]ٞغوؿا[  بإظهؼة الاؾخسباعاث الٟغوؿُت" ٍو

ٍت جضزالن في نغإ بُجهما بب٣اًء لهُمىت اللٛت الٟغوؿُت لهى٘ يغة للٗغبُت مً البربغ 

جىن م٘ ؤؾاجظتهم بٗملُت  ٨ظا اهُل٤ ٦ظل٪ "... َاالء الخٍغ ٖلى صو٫ اإلاٛغب ألاعب٘. َو

ت، مً ال٩لماث التي بها عاثدت  ا ٧لٛت بغبٍغ " جُهحر" للهجت ال٣باثلُت، التي اٖخمضَو

 1الٗغوبت وؤلاؾالم... "

ت بٟغوؿا، لم و في خضًشه ًٖ املجمٖى ت التي ٧اهذ وعاء جإؾِـ ألا٧اصًمُت البربٍغ

م ؤهه َى الظي  ٌٟٛل ص. الؿٗضي ٖىهغا َاما ظضا، ٚالبا ما ًخٛاٞله ال٨شحرون، ٚع

ت "  ت، بل ؤبىة الحهىصي الههُىوي لأل٧اصًمُت البربٍغ ى ًٍٖى ًٟؿغ ٧ل شخيء، ؤال َو

ت اللجىء  Jacques Bénetظا٥ بُيُذ  لهض٣ًه مدىض ؤٖغاب " الظي ٧ان وعاء حؿٍى

ُاهُا بٗضما َغصٍ الٟغوؿُىن إلاا ًدؿببه لهم مً بخغاظاث م٘ الجؼاثغ التي  باؾٗىص ببًر

جغبُها بها مهالر ال حؿخُُ٘ الخطخُت بها. ومما ًغجر، بل ًشبذ، ٖم٤ الٗال٢ت بي 

الغظلحن، ما ظاء في عؾالت ق٨غ مدىض ؤٖغاب، ٖغاب الخُاع بلى نض٣ًه ظا٥ بُيُذ، 

مه ًىما، ؤن ًخم ب٢غان ٖغاب الٗغ  غ بزىاهه " البربغ " بخ٨ٍغ
 
اب، ؤن ؤوصخى، في خا٫ ٨ٞ

 .2اؾمه باؾم نض٣ًه ظا٥ 

                                                           
 ــ هٟـ اإلاغظ٘..  1

2 - «Si les Berbères, mes frères, devaient un jour se souvenir de moi au point de vouloir 

honorer mon nom, je leur demanderais instamment de lui associer celui de Jacques Bénet, 

car sans l’aide de ce grand ami des Berbères, mon action en faveur de notre identité n’aurait 

peut-être pas connu le succès qui est le sien. Ce serait donc faire preuve de justice que de --

-dir---e: Mohand Arab-Jacques Bénet comme on dit Erckmann-Chatrian." ». 
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جل٪ ٧اهذ ؤَم الغواًاث اإلاخضاولت ٖلى هُا١ واؾ٘، وهي اإلاٗخمضة ٦ظل٪ في ٖضص 

غي ــ  مً اإلاغاظ٘ واإلاىا٢٘ البدشُت. وم٘ ؤجها جسخل٠ في بٌٗ جٟانُلها ــ ومجها ما َى ظَى

ٜ بال ؤج ها جخ٣اَ٘ في ٖضص مً الٗىانغ ٦ما عؤًىا ٧اعجباٍ ألا٧اصًمُت بكلت مً ألاماَػ

ىن في البضاًت ٢بل ؤن ًىًاٝ لهم بٌٗ اإلاٛاعبت ُٞما بٗض( اإلاغجبُحن بٟغوؿا  )الجؼاثٍغ

هم اإلاخُٝغ ل٩ل ما َى ٖغوبت وبؾالم ومكغ١  وز٣اٞتها، و٧الخ٣اء َاالء ٖلى ٦َغ

بضاًت زم بلى جمخحن الٗال٢ت م٘ "بؾغاثُل" ختى ؤن وصٖىتهم ٫ " الٗلماهُت "، في ال

البٌٗ مجهم ؤنبذ ٣ًضم ؤَغوخاث ؤو ًجٗلىن ؤهٟؿهم نضي للُٟلؿٝى 

الههُىوي، ٖغاب الخغاب، بغهاع َجري لُٟي باالصٖاء ؤن"... الجؼاثغ لِؿذ صولت ٖغبُت 

ى ما ؾحرصصٍ عثِـ ما ٌؿمى " خ٩ 1وال بؾالمُت وبهما ٞغوؿُت وحهىصًت.. " ىمت ! َو

مه ؤن  % مً ٢باثل الجؼاثغ، ٢بل مجيء  50ال٣باًل " اإلاا٢خت اإلاضٖى ٞغخاث منهي بٖؼ

ؤلاؾالم، ٧اهذ حهىص!. وفي هٟـ الؿُا١ ظاءث خملت مً البدىر في الؿىىاث ألازحرة 

و٦ظا خملت مً الاهخاط الضعامي وزههذ ؤٚلٟت ملجالث وظغاثض للخضًض ًٖ ؤنى٫ 

م باإلاٛغب ختى ؤن  بخضي َظٍ املجالث ؾخسهو ٚالٞا للمىيٕى الحهىص وججظَع

غا بغؾالت مً زال٫ ٖىىان بالبىِ الٍٗغٌ: اإلاٛغب ؤعى حهىصًت بالٟغوؿُت: "  Leمَا

MROC TERRE JUIVE " ،!!! 

 و باؾخدًاع ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث هيخ٣ل إلاٗجى زلُٟاتها..

II )..املعهى ااملبهى.. امضات على بعض الرموز ادالالتها 

ت م٘ ؤن ألا٧اصًمُت وؾمخه خُجها ب "  1968نممذ الٗلم مىظ ؾىت  2البربٍغ

ػي " ًٛ بال ؾيخحن بٗض  ، ٞةجها لم حٗغيه و" ج٣ترخه "3الٗلم الش٣افي ألاماَػ ! ٖلى بماَػ

 ..1970طل٪، ؤي في ٖام 

                                                           
ض مً ٖام، ل٨ىه ججاوػ ألامغ الُىم بمك  1 ٗه في ــ ٢ا٫ َظا في مدايغة له في مضًىت ماعؾُلُا ٢بل ؤٍػ اَع

 !!! وجل٪ ٢هت ؤزغي. البدض ًٖ ال٣باثل الحهىصًت الٗكغة الًاجٗت في مسخل٠ ؤهداء الٗالم
ـ ؾىت   2 ش ٦ما خى٫ اإلااؾؿحن..1966ــ جم جإؾِؿها بباَع  .و َىا٥ ه٣اف وازخالٝ ختى خى٫ َظا الخاٍع
 ٤ اإلاٛغبي "...    .ــ  م٣ا٫ " جىملُلحن " ٧لماث بلى ؤهضعي ؤػوال، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي "  الٗم  3
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ت  ػي " مً زالر مؿخُُالث ؤ٣ُٞت، مدؿاٍو و ًدك٩ل الٗلم " الش٣افي " " ألاماَػ

غيا، وباأللى  لى بلى ألاؾٟل: )ألاػع١ وألازًغ اإلا٣اؾاث َىال ٖو ان الخالُت هؼوال مً ألٖا

خىؾُه، باللىن ألاخمغ، خٝغ الؼاي )ؤػا( بلٛت " جُُٟىاٙ " مستر٢ا لأللىان  وألانٟغ(، ٍو

كحر بلى ٖىهغ ب٩ًىلىجي مً الٗىانغ التي ًخ٩ىن مجها املجا٫  الشالزت. و٧ل لىن ًغمؼ َو

ى امل ٜ َو جا٫ اإلاٗغوٝ ب " اإلاٛغب الٗغبي "؛ الدؿمُت التي الظي ٌِٗل ُٞه البربغ ؤو ألاماَػ

ًها وكُاء َظٍ الخغ٦ت ىجها ٦ٍغ الٗمى، 1ًٞغ ٨َغ ًا ٢اَٗا ٍو ًٛ، ٞع ، زالٝ ٖمىم بماَػ

ؿدكٗغون ملجغص ؾماٖها خؿاؾُت خاصة ٗخبرون ه٣ُها اؾخٟؼاػا لهم "بٖالن 2َو ، َو

ا زال٫ بٌٗ اإلاىاؾباث ؤو الٟٗا ان ما جخىجغ ألامىع بزَغ لُاث الش٣اُٞت خغب" ؾٖغ

٣ُا " ُغخىن بضًال ٖجها " قما٫ بٍٞغ  ٞماطا حٗجي وبلى ماطا جغمؼ َظٍ ألالىان؟ 3! ٍو

ت بلى الكٗىب  ت في َظا الٗلم، اقاعاث عمٍؼ جمشل ؤلىان ألا٧اصًمُت البربٍغ

٣ُا" يمً الخضوص  ُٛت التي حؿ٨ً في ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت ؤو ما ٌؿمى "قما٫ اٍٞغ الاماَػ

ُٛت اإلاٗىُت؛ مً صلخا الىُل في مهغ اإلامخضة، بدؿب ؤص بُاث " الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

الى ٚاًت ظؼع ال٨ىاعي ٚغبا، ومً البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ قماال ختى جسىم الصخغاء 

                                                           
)ؤ٢ى٫ وكُاء َظٍ الخغ٦ت التي هخدضر ٖجها، ؤي اإلاغجبُت بال٨ُان الههُىوي ولِـ الخغ٦ت الش٣اُٞت ــ    1

ًٛ الغاًٞحن  ت الٗغبُت ؤلاؾالمُت و٢ًاًاَا. ٦ما ؤن َظا ال حهم ٖمىم بماَػ ُٛت اإلاغجبُت بالهٍى ألاماَػ

 ً م٩ىهاث َىٍتهم(.واإلاخدٟٓحن مً ٧ل الضٖىاث اإلاؿِئت ألي م٩ىن م
تهم بىا٢٘ اإلاٛغب الٗغبي   2 ، ملخضوصًت مٗٞغ ــ ًخدمل بٌٗ ال٣ىمُحن ٦شحرا مً اإلاؿاولُت في َظا اإلاىيٕى

وجغ٦ُبخه ؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت، ولجهلهم ل٨شحر مً الخلُٟاث ومجها مشال ؤن مٗٓم ؾ٩ان َظٍ اإلاى٣ُت 

م ع  ًٛ، حٗغب بًٗهم ولم ًخٗغب البٌٗ آلازغ، َو لبُت الؿاخ٣ت ختى الُىم ؛ َظا الجهل بماَػ بما ألٚا

الظي ًجٗلهم ًُغخىن بٌٗ اإلاٟاَُم ٦مٟهىم " اإلاٛغب الٗغبي "، مشال، َغخا ال ًم٨ً بال ؤن ًىلض 

ض ؤن  ًٛ " باالؾخٗالء ٖلحهم ". ولِـ َىا٥ مً الُغ١ ؤ٢هغ لؿلى٦ه ل٩ل مً ًٍغ قٗىعا لضي بماَػ

ٜ( ا ػي " )ؤماَػ ُٛت؛ ؤلاوؿان الخغ.ٌؿدشحر ؤلاوؿان "ألاماَػ  لظي ٌٗجي في اللٛت ألاماَػ
غوبي   3 ػي ٖو ــ هي حؿمُت  ؾلُاث الاخخال٫ الٟغوسخي أل٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي التي اؾدبضلها ٢اثض ؤماَػ

م الخُابي ب " اإلاٛغب الٗغبي " بزغ جم٨ىه مً الٟغاع مً ألاؾغ  وبؾالمي وؤممي ٦بحر َى دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

غ "اإلاٛغب الٗغبي " ؾىت ؾىت  20الظي ٢طخى ُٞه  بال٣اَغة. و٧ان في  1947وجإؾِـ لجىت وظِل جدٍغ

ت اللجىت التي ٧ان ًترؤؾها ٧ل مً ٢اصة الخغ٧اث الىَىُت باأل٢ُاع اإلاٛاعبُت ٧الخبِب بىع٢ُبت  ًٍٖى

ال٫ الٟاسخي )اإلاٛغب(...الخ .  )جىوـ( والكاطلي اإلا٩ي )الجؼاثغ( ٖو
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ظٍ ألالىان هي التي ًىػٕ بها وكُاء َظٍ  في صو٫ مالي والىُجغ وبىع٦ُىا ٞاؾى ظىىبا. َو

ت ٧ل لىن ٦ما ًلي: الاػع١ = الخغ٦ت املجا٫ الجٛغافي وؤلا٩ًىلىجي ب دُض ًٟؿغون عمٍؼ

البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ، ألازًغ = الؿهى٫ والجبا٫، الانٟغ = الصخغاء، ألاخمغ 

غ َظٍ الاعى مً الٛؼاة ٖلى مغ ال٣غون  لىن الضماء ال٣اهُت التي ؾالذ في ؾبُل جدٍغ

ظا اللىن الظي ٌٗبر ٖىه خٝغ الؼاي؛ ]ؤػا[ = ) ى ؤخض خغوٝ جⵣَُُٟو ىاٙ " ازخحر ( َو

 ،ٜ و٦ظا  amazigh ⵖ ⵉ ⵣ ⴰ ⵎ ⴰمً بحن خغوٝ ألابجضًت الخُُٟىاٙ الهه ًخىؾِ ٧لمت ؤماَػ

 . " .٧Izuran ⵏ ⴰ ⵔ ⵓ ⵣ ⵉلمت بػوعان )بخٟسُم الى٤ُ بالؼاي( التي حٗجي الجظوع.

ا  م وؤلىان ما ٌؿمىهه " جاماٚػ
َ
َظا َى اإلاٗجى الظي ٣ًضمه َاالء اليكُاء لٗل

ى ما ً ى " الشالزت ؤنابُ٘ "؛ )املجاالث ؤلا٩ًىلىظُت( ال٨بري"، َو خإحى مىه عمؼ آزغ َو

ظا َى مٗجى الكٗاع الجضًض في  ٗها َاالء اليكُاء في مسخل٠ اإلاىاؾباث. َو التي ًٞغ

ُٛت: "ؤ٧ا٫.. ؤ٧ا٫ " ! ٖىىاها إلاغخلت ظضًضة مً " هًالها " بٗض قٗاع "  1الخغ٦ت ألاماَػ

ت والش٣اُٞت " و"جغؾُم ُٛت ". " ؤ٧ا٫.. ؤ٧ا٫ "! َظا  الخ٣ى١ اللٍٛى ـ وصؾترة ألاماَػ وجضَع

َى قٗاع اإلاغخلت، جمهُضا ٫ " جا٦غاوال ")الشىعة( و)الباعوص.. الباعوص !(؛ ؤي ال٨ٟاح 

اإلاؿلر ! الظي ًخم به شخً اإلاغا٣َحن مىظ بً٘ ؾىحن ــ وال٨شحر مجهم ؤنبدىا الُىم 

ض ًُ  2ٖىن لها !قباها وعظاال ووؿاء ــ ظاَؼون ألي" جا٦غاوال " 

ٚحر ؤن َىا٥ جٟؿحراث ؤزغي ألنل َظٍ الغمىػ وألالىان.. ج٣ضم جٟؿحراث ؤزغي 

مخماؾ٨ت اإلاى٤ُ ومشحرة لألؾئلت والخحرة، ؾيخى٠٢ ٖىضَا، لخُىعتها ووظاَت 

ال٣غاثً و٢ىة ألاصلت اإلا٣ضمت إلزباث صختها. وؾىداو٫ مىاظهت َظٍ الخحرة بى٢اج٘ 

ت ؤو  بهٛخحهما مٗا، في اهخٓاع ؤن ًجُب مً حؿاثلهم َظٍ وؤؾئلت اؾخٟهامُت ؤو به٩اٍع

ً بهظٍ ألاؾئلت ؤو ٦مؿاولي الؿلُاث الؿُاؾُت  اإلاُُٗاث، ٦مٗىُحن مباقٍغ

 والؿُاصًت اإلاى٧ى٫ بلحها واظب خماًت ؤمً اإلاىاَىحن وؾُاصة ووخضة واؾخ٣غاع البلض.

                                                           
 ! ــ ألاعى.. ألاعى   1
عاث وزلُٟاث قٗاعاث  ؤ٧ا٫ )ألاعى( وجا٦غاوال )الشىعة اإلاؿلخت(، ٖض بلى الخٟانُل ب٣ٟغجحن ــ ًٖ قٗا  2

 الخ٣خحن ًٖ ٧ل واخضة مجهما؛  ؤ٧ا٫ والضٖىة للؿالح ..
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ًاءاث ومباصعاث  ومً مبرعاث َظٍ الخحرة جالقي وحكاب٪ ٖضة ٖىانغ ٞو

ٓاَغاث وؾلى٧اث ٖىض زُِ هاْم واهتهاء ٧ل َظٍ اإلاؿال٪ ٖىض َظا الٗلم الؼاهي وج

اع، ل٤ًُ الخحز اإلاخاح، ل٨ىىا ؾىىمٌ لبًٗها  ألالىان. لً هٟهل ٦شحرا في َظا ؤلَا

بي الظي حهضٝ ج٣ؿُم اإلاٛغب واإلاٛغب  الظي اؾخى٢ٟىا وهدً هبدض في املخُِ الخسٍغ

ُه، ٖلى ٚغاع ما ًجغي مً زغاب في اإلاكغ١ الٗغبي بك٩ل ٖام وبقٗا٫ خغب ؤَلُت ٞ

الٗغبي.. ؾىىمٌ بلى بٌٗ َظٍ اإلاضازل التي ًدؿلل مجها املخُِ واملخُُحن 

وؾيؿخٗحن ببٌٗ الهىع وبٌٗ حٗل٣ُاث و٦الء املخُِ ا٢خهاصا في ال٨الم مً 

 ظهت، وبزباجا إلاا ه٣ضم مً مُُٗاث مً ظهت ؤزغي.

ت لخهمُم الٗلم"، وبالخالي ل٣ض َغخىا ؾاالا خى٫ ناخب "خ٣ى١ اإلال٨ُ ت ال٨ٍٟغ

خه ومٗاوي ؤلىاهه.. وآلان هُغح ؤؾئلت ؤزغي خى٫ جٟؿحراث ؤزغي، الؾُما  لخٟؿحر عمٍؼ

م في َظٍ  وؤجها لبٌٗ عمىػ َظٍ الخغ٦ت و٢اصاتها وؤنض٢اء َظٍ الغمىػ وقغ٧اَئ

٘ املخًغة لبالصها ومى٣ُخىا. ٞما ٖال٢ت َظا الٗلم بال٨ُان  املخُُاث واإلاكاَع

ل ٖلم ا لههُىوي؟ ما ٖال٢ت ؤلىان َظا الٗلم بإلىان الكظوط ؤو " اإلاشلُت الجيؿُت "؟ َو

ا ال٨بري " عاًت ز٣اُٞت " ؤم ؤجها " عاًت شخيء آزغ "؟ ما َى َظا "الصخيء آلازغ "؟  جاماٚػ

ًت  ماطا ًم٨ً ؤن ٩ًىن َظا " الصخيء آلازغ "؟. ختى هداو٫ ؤلاخاَت بالخٍُى الٍٗغ

ٗت هدل٤ مً زاللها ٖلى َظا اإلاهحر لهظا " الصخيء آلازغ  "، ه٣ترح ٖل٨ُم ظىلت ؾَغ

ت،  الظي ًلىح في ألا٤ٞ والظي بضؤث، في الؿىىاث ألازحرة، جخ٨ش٠ ُسخبه بىجحرة مدؿاٖع

ان ما جغج٣ي صعظاتها لدؿخدُل بلى بٖهاع لً ًب٣ي ولً ًظع، ال  لدك٩ل ٖانٟت ؾٖغ

 !!!٢ضع هللا 

 ألالىان ومعاهيها..( 1

ُٛت " ٣ًضمىن الضالالث التي ؤؾلٟىا  بطا ٧ان وكُاء " الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

أللىان الٗلم، ٞةن مً ؤنض٢ائهم وختى بٌٗ ٢ُاصاتهم، وب٩ل ويىح، ٣ًضمىن مٗاوي 

لى ؤعى  ؤزغي لها، لِـ ٖلى مؿخىي ال٣ى٫ وخؿب، وبهما ٖلى مؿخىي الٟٗل ٖو
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حن  الههاًىت اإلاخسٟي في الىا٢٘. ومً َظٍ الخاالث، خالت ؤخض املجىضًً الاؾخسباٍع

 شخهُت " مغقض ؾُاحي " َى اإلاضٖى: صًُٟض ؤه٩اٞا.

جإملىا َظا الغؾم في خؿاب " اإلاغقض الؿُاحي " و٠ُ٦ جم نٝغ ؤلىان الٗلم 

ػي في ٢ىؽ ٢ؼح، عمؼ اإلاشلُحن الجيؿُحن في الٗالم ؤظم٘  ! زم جإملىا ما جدذ ألاماَػ

.. زم اهٓغوا عؤؽ الخهان ٢ىؽ ٢ؼح؛ الخهان عمؼ الٟدىلت والاهٟجاع الجيسخي

الىاٞغ.. ٞهى الًٗى الخىاؾلي الظ٦غي مغؾىما في ق٩ل ٠٦ مًمىمت ؤنابٗه صاللت 

 ًٖ الخهِخحن واهخهاب الىؾُى بماءة لل٣ًِب !

 ( واكعت خاس ي البٌُ:2

)بحن نالحي الٗهغ واإلاٛغب( جم  2016ٚكذ  ٢16بل خىالي ؾىت وبالًبِ، في ًىم 

٢ ٜ بُلت آًذ زباف ب٣هغ خاسخي البٌُ، ٢غب مغػو٦ت جىُٓم ٖغؽ بخ٣الُض ؤماَػ

الم(. و٧اهذ  ْٗ
ْ
ومداولت صؽ قٗاع اإلاشلُت الجيؿُت ٖبر ٖلم ضخم ٖلى ق٩ل مٓلت )ل

الاهُال٢ت مً م٣غ ظمُٗت بػوعان لخىمُت اإلاغؤة والُٟل؛ َظ الجمُٗت التي هٓمذ 

.. Jaritظاٍعذ  الخٓاَغة بخٗاون مٗها ؤما الُٝغ ناخب اإلاباصعة، ٞهي الجمُٗت ؤلاؾباهُت

ىص( ؤٞغاص ظمعي  ، ًىما Jaritخل بمى٣ُت ال٨خبان الغملُت الؿُاحي بمغػو٦ت )ب٢لُم ؤٞع

حن ٞحها. و٧ان  ا اإلاىسَغ ض اليكاٍ ٖبر خاٞلت ٦بحرة و٧ان ٖلى مخجها ؤًٖاَئ واخضا ٢بل مٖى

ط٧ىع يمجهم عثِـ الجمُٗت )ؾىه ٣ًضع  6ؾىت ومٗهم خىالي  25و 18ؤٚلبهم ٞخُاث بحن 

 .!ؾً(. ؤما مٛاصعة " الؿُاح " ٩ٞاهذ في الُىم اإلاىالي ٫"وكاٍ " اليكاٍ  60و 50بحن 

ت، بلى م٣غ الجمُٗت،  16بٗض ٖهغ ًىم  بضؤ جىاٞض الؿ٩ان، بمسخل٠ ٞئاتهم الٗمٍغ

اإلا٩ان الظي جم ازخُاٍع إلظغاء الخ٣الُض )ؤٖبرو١ الخىاء..(.. ؤما الٗغؾان ٩ٞاهىا؛ ٞخاجان 

غ اإلاش٣ٟت مً وقاّبان و٧لهم بؾبان.  بت مؿدبضا ببٌٗ ألَا ٧ان الٞخا ومشحرا للدؿائ٫ والٍغ

ؤبىاء اإلاى٣ُت. ٞما مٗجى وظىص ٖلم ٦بحر مؼع٦ل باأللىان، ٖلى ق٩ل مٓلت جدمله ٖضص 

إزظون لهم نىعا مٗه.. و٧اهىا ًتر٧ىهه  ٟا٫ ٍو لٗبن به م٘ ألَا مً الٟخُاث ؤلاؾباهُاث ٍو

خسظوهه ٧اإلآلت ال٨بحرة لٗبىن جدذ ْله. ما مٗجى وظىص َظا الٗلم  لهم ًدملىهه ٍو ٍو

ال٨بحر، بهظٍ ألالىان الؼاَُت الجاطبت، في َظا ال٨غهٟا٫؟ ٧ان ٢ض اخخضمذ ه٣اقاث ظاهبُت 
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غ ٧ان  بحن ٖضة قبان مدؿاثلحن ؤَو ؤلِـ َظا َى عمؼ اإلاشلُت الجيؿُت؟؟؟.. ؤخض ألَا

ت الٗلم ومضي زُىعة مخإ٦ضا وبضؤ ًخدغ٥ بحن الكباب وبٌٗ اإلاىٓمحن ًىبههم لغمٍؼ

ٜ وج٣الُض ؤٖغاؾهم مً  ْهىعٍ في اليكاٍ وما ٢ض ًمشله مً بؾاءة ألَل ال٣بُلت والاماَػ

ً إلاغا٢بت خؿً ؾحر "  اخخًان عمؼ اإلاشلُت الٗالمي، وؤزبر ؤًًا عظلي صع٥ ٧اها خايغٍْ

 اليكاٍ الش٣افي ".

يبحهاث مً في البضاًت ٧ان الك٪ والترصص، خُض لم ٨ًً َىا٥ جٟاٖل ٦بحر م٘ ج

ت الٗلم اإلاظ٧ىع.. ومً ٞغ٢ت ؤخُضوؽ املخخاعة اهبري ؤخض ؤًٖاء الٟغ٢ت  ج٣ُىىا مً عمٍؼ

ػي ولِؿذ ٢ىؽ ٢ؼح؛ عمؼ اإلاشلُحن.. ل٨ً  غ واصٖاء ؤن ألالىان هي مً الٗلم ألاماَػ للخبًر

اللخٓت الخاؾمت ٧اهذ ٖىضما بضؤ جدغ٥ ال٨غهٟا٫ الظي ٧ان مبرمجا ؤن ًجىب قىإع 

ت، وا لظي ظٗل ألامغ ٣ًُيُا ال ٣ًبل الك٪ َى ظٗل الٗلم الطخم الظي جدمله ال٣ٍغ

ٞخُاث بؾباهُاث ٧ل واخضة جغجضي ٖباءة ج٣لُضًت مدلُت بلىن مسخل٠  10خىالي 

)جدغوٍذ( و٧ل واخضة ججغ ؤخض زٍُى اإلآلت ال٨بحرة اإلاؼع٦كت بإلىان ٢ىؽ ٢ؼح.. َى 

غ٢ت ؤخُضوؽ زم ظٗله في م٣ضمت اإلاؿحرة ًدبٗه ٞغ٢ت ٦ىاوة مً ٢هغ  زملُت ٞو

ـ ٞى١ ظمل.. م٘ التر٦حز ٖلى ؤزظ نىع  4الؿا٦ىت والٗغؾان ٞى١  ظما٫.. ٧ل َٖغ

٣ِ وبُٖاثه ٖىاًت واَخمام الٞذ.  للٗلم ٞو

م مً  غ بك٩ل ؤ٢ىي ًخدغ٥ بحن اإلاىٓمحن والخًىع ًدظَع َىا جضزل ؤخض ألَا

٘ َظا  ٨ك٠ ؤن الخُت اه٨كٟذ وؤن الٗغؽ ؤنبذ مشلُا بٞغ الغمؼ بم٣ضمت ألامغ ٍو

الاؾخٗغاى وؤن الاخخٟا٫ بإعبٗه ٖغؾان.. ٞخاجحن وقابحن م٣هىص.. خُض بدًىع عمؼ 

اع  ى في خغ٦ت َظا ؤلَا اإلاشلُت ج٩ىن الٟخاة جؼوظذ بالٟخاة والكباب بالكاب.. َو

اإلاىٟٗلت، اهدبه لىظىص ؾُاعة جدمل ٖالم 'ط" ٞٗٝغ ؤجها ألخض مىخسبي اإلاى٣ُت ٞخىظه 

ـ الجماٖت الظي ما بن ؤزبٍر ختى عص ٖلُه وهللا ل٣ض وظضججي ؤها نىبها ٞةطا َى عثِ

.. ُٞلب مىه به٣اط اإلاى٠٢ إلاا ٢ض ًدؿبب  والؿُض الظي بجاهبي هخدضر ًٖ اإلاىيٕى

اجُت بالبلض في ظى ؾُاسخي  ٜ ومً ازاعة جىجغاث ٍَى ُٞه مً اؾاءة للمى٣ُت وألاماَػ

ُٗت آهظا٥.  ؾازً ٌؿب٤ الاهخساباث الدكَغ
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الب عثِـ الجمُٗت الاؾباهُت بةػالت طل٪ الٗلم. جدغ٥ عثِـ  ت َو الجماٖت بؿٖغ

ٞداو٫ ؤن ًخداًل ٖلُه باإلصٖاء ؤهه ًغمؼ للخىٕى الش٣افي والٟجي.. ل٨ً الغثِـ عص ٖلُه 

جب بػالخه ؤوو٠٢ َظا اليكاٍ وبجهاٍئ ٞىعا.. ٞلما عؤي  َظا عمؼ اإلاشلُت الجيؿُت ٍو

٠ اؾخجابىا وسخبىا الٗلم مً م٣ضمت الاؾباوي نغامت الغثِـ وؤن الامغ اه٨ك

اإلاؿحرة الاخخٟالُت.. والظي ٧ان الٞخا َى اوسخاب ؤٚلب الاؾبان والكاباث الظًً ٧اهىا 

ً بمجغص سخب الٗلم مً اإلاكاع٦ت ُٞما ًاقغ ل٩ىن الهضٝ الظي ظائا مً  خايٍغ

َا ؤظله لم ٌٗض ٢اثما وبالخالي ال صاعي ال٦ما٫ اليكاٍ.. ل٨ً اإلاؿحرة ؤ٧لمذ مؿاع 

الاخخٟالي بضون اإلاىٓمحن. ٚحر ؤن ال٣هت لم جيخه َىا.. طل٪ ؤن قباب البلضة إلاا ٖاصوا 

بلى مبجى الجمُٗت وظضوا ظضعاجها م٨ؿىة بغؾىماث ٢ؼخُت وبمشلشاث مؼع٦كت؛ الغمؼ 

الشاوي للمشلُت؛ زاعث زاثغتهم، الؾُما بٗض قُٕى الخبر ًٖ الىا٢ٗت التي ٧اهذ 

وج٣الُضَم.. ٞبضؤ بًٗهم ًلىح بًغوعة بػالت َظٍ الغمىػ حؿتهضٞهم وحؿتهضٝ ز٣اٞتهم 

 وبخًاع ٞإؽ لل٣ُام بظل٪ بط اهدكغ الًٛب في نٟٝى الكباب... الخ...

في َظا الؿُا١ ًم٨ً ٞهم م٣االث بٌٗ عمىػ َظٍ الخغ٦ت الضاٖىن واإلامجضون 

داو٫ بٌٗ َاالء ال٣اصة الضٞإ ًٖ اإلاشلُت ٣٦ُمت اظخما ُٖت للمشلُت الجيؿُت، بل ٍو

ىا٥ مً ًٟلؿ٠ َظٍ اإلاىا٠٢ والؿلى٧اث وعبُها ب٣ُم  ُٛت. َو مغجبُت بالش٣اٞت ألاماَػ

اث وخ٣ى١ ؤلاوؿان الٟغصًت... الخ، ال بل َىا٥ مً ال ٣ًخهغ  الٗضالت واإلاؿاواة والخٍغ

ل٤ ٦ظل٪ والخغم ٖلى ٖضم ايُهاصٍ، بطا َى اؾختر بما ابخلي 
ُ
م مً ز بالضٖىة بلى جٟهُّ

ت في بغهامجه "الىًالي" و٣٦ُمت اظخماُٖت مًُهضة ًجب به، وبهما ًًٗها  ٧إولٍى

ا في ؾُاؾدىا الخاعظُت وفي ٖال٢اجىا الضولُت.  الضٞإ ٖجها و٦مهلخت ًجب اؾخدًاَع

 ٣ًى٫ الؿُض اخمض الضٚغوي في َظا الهضص:

٣ُت، مً  ".. الغثِـ باعا٥ اوباما َى او٫ عثِـ للىالًاث اإلاخدضة مً ؤنى٫ ؤٍٞغ

ى ا ًَ اعاجه ل٣اعة ٖاثلخه مٗاوي ؾُاؾُت زانت، ٞازخاع ٧إو٫ ٦ُيُا، و لظي ظٗل ل٩ل ٍػ

٣ي ًؼوٍع َى مهغ، خُض ؤل٣ى زُابه اإلاكهىع خى٫ الاؾالم في ظامٗت  بلض ؤٍٞغ

( خُض ؤل٣ي زُابه الشاوي 2009( زم بٗض مهغ ػاع ٚاها )ًىلُىػ 4/6/2009ال٣اَغة )
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٣ُا،زم ػاع صولت ظىىب اٍٞغ ( زم ػاع ٣2013ُا )ًىلُىػ خى٫ الضًمى٢غاَُت في اٍٞغ

وزهو اَم ٣ٞغة لخُابه في بلض اظضاصٍ ٦ُيُا  2015ازُىبُا، و٦ُيُا مٗا في ًىلُىػ 

ى مىيٕى ٌٗجي ٦شحرا ؤ٢ُاع  تهم الجيؿُت،]َو للخضًض ًٖ خغمان اإلاشلُحن مً خٍغ

الماث الخعجب مً ٖىض ال٩اجب(. خحن ٖو ؼ باإلا٣ٗٞى ٣ُا [ !!! )الخبًر  قما٫ اٍٞغ

٣ُا التي جشحر ٢ًاًا خؿاؾت واهخ٣اصاث و بٗض خضًشه ًٖ  اعاث ؤوباما إلٍٞغ ٍػ

اث الضًيُت وجؼوٍغ  ا ٧ةزاعة ٢ًاًا الخٍغ باليؿبت للخا٦محن في جل٪ البلضان التي ًؼوَع

الاهخساباث وخ٣ى١ اإلاشلُحن والدكبض ب٨غاسخي الخ٨م مضي الخُاة، والجم٘ بحن الخ٨م 

اب والخغ٧اث اإلاؿلخت الاهٟهالُت.. صٖا، مى٨غا ٖلى اإلاٛاعبت ؾىء هُتهم في  واإلاا٫ والاَع

ت التي ٢ض  ٨ُت، بلى الخٗامل ب "... خؿً هُت َظٍ الضولت ال٣ٍى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اث وخ٣ى١ الاوؿان حٗغ٢ل بٌٗ مهالخا م٘  ج٩ىن قٗغث بان ؾُاؾت ال٣م٘ للخٍغ

اث الا  ضا مً اخترام خ٣ى١ الاوؿان والخٍغ ؾاؾُت اإلاٛغب وما ٖلُه الا ان ٌؿل٪ مٍؼ

 للكٗب اإلاٛغبي."

ػي ٖمغ اللىػي ِٞكُض، مهىئا، ؤو٫ ؾُضة  ؤما مؿاو٫ ال٩ىوَٛغـ الٗالمي ألاماَػ

ُٛت مؿاولت في بخضي بلضًاث بؾباهُا ٖلى ظغؤتها وشجاٖتها في مباع٦ت والخى٢ُ٘  ؤماَػ

ٖلى ؤو٫ ٣ٖض ؤو٫ ٢غان بحن عظلحن.. وؤنغ َظا الىاقِ، في خاثُه ٖلى الٟاٌؿبى٥، 

ًٛ ٖلى عبِ َظ ػي وبسهلت " الدؿامذ " التي جمحز بماَػ ا الؿلى٥ باإلاحرار الش٣افي ألاماَػ

!.. عاًٞىن ومٗاصون لل٨ٟغ  Quelle Tolérance Amazighخحن َخ٠ في ٖىىان م٣اله: 

ظا خ٣هم.. ل٨ً ما مٗجى ؤن ًهبدىا  الضًجي الخغافي )وختى ملخضون( باإلاٛغب، َو

عة اإلاٛاعبت التي َضمها الاخخال٫ الههُىوي مخٗبضون مخسكٗىن بحن ًضي الخلمىص في خا

ٖلى عئوؽ اإلاٛاعبت التي ًخلى " اإلاخٗبضون " جلمىصَم ٞى١ ٖٓامهم بػاء خاثِ البرا١ 

)اإلاب٩ى( وبػاء باب اإلاٛاعبت الظي ما ًؼا٫ ٢اثما ومىاظها للمسجض ألا٢صخى بال٣ضؽ، 

ى ًدمل َظا ؤلاؾم ال٣بلت ألاولى للمؿلمحن؛ وبطن للمٛاعبت.. باب اإلاٛاعبت الظي ْل ، َو

ختى ًىمىا، قاَضا ٖلى مجؼعة الججرا٫ اإلا٣بىع مىشخي صاًان في خ٤ اإلاٛاعبت ؾىت 

 .. في ال٣ضؽ املخخلت..1967
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ىمت، صولت ال٣باًل ؾىت  لخه اإلاٖؼ ى مً ؤٖلً صٍو صازل  2012عمؼ و٢اثض آزغ، َو

اإلاٛجي  ال٨ىِؿِذ الههُىوي، عثِـ ما ٌؿمى بالخ٩ىمت اإلاا٢خت لجمهىعٍت ال٣باًل

٣ُا " مىظ  ٞغخاث منهي الظي ٌكٛل ؤًًا عثِـ ما ٌؿمى " اجداص قٗىب قما٫ بٍٞغ

ؼا " بُىجت ؾىت ؾىت  غجب  2011الجم٘ الٗام ٫ " جاٍو ٞهى ًظَب بُٗضا في ويىخه ٍو

، بإن ما ؾ٣ُىم به ٖىض  ٣ى٫، في َظا اإلاىيٕى جي الخدغعي " ٍو اث بغهامجه " الَى ؤولٍى

ت بمجغص اٖتراٝ الضو٫ بها، َى:٢ُام صولخه بال٣باًل الجؼا  ثٍغ

 ؤوال: ٞخذ ؾٟاعة " بؾغاثُل بٗانمت ال٣باًل...

ُت ٖلى ػواط اإلاشلُحن...  1زاهُا: بنضاع ٢اهىن ًًٟي الكٖغ

ومما ظاء في ٖضة مىا٢٘ بل٨تروهُت، ه٣ال ًٖ وكُاء " اإلاا٥ " جإ٦ُض منهي إلاُالبخه 

اث الٟغصًت. ومما ظاء في ؤحج مً بحن الضٖىاث َظٍ اإلاىا٢٘؛ "  اخترام ما ؤؾماٍ الخٍغ

الهضامت التي ػلؼلذ الٟاٌؿبى٥ مازغا ما ه٣لخه مىا٢٘ بل٨تروهُت م٣غبت مً خغ٦ت اإلاا٥ 

ؤلاهٟهالُت ًٖ ٞغخاث منهي الظي ؤ٦ض اهه ًىىي مؿخ٣بال ج٣ىحن ػواط اإلاشلُحن ظيؿُا 

 في مى٣ُت ال٣باثل. واهخ٣ض ٞغخاث منهي خؿب هٟـ اإلاهاصع ما ونٟه بالخ٤ًُِ

في مداولت مىه الؾخمالت مىٓماث  الجؼاثغ واإلاُاعصة التي ًخٗغى لها اإلاشلُىن ظيؿُا في

م ًٖ الٗضًض مً  ٘ الخجٍغ صولُت جىاصي بالضٞإ ًٖ خ٣ى١ الكىاط وجُالب بٞغ

اث..."اإلاىب٣اث واملخغم  2اث جدذ قٗاع الضٞإ ًٖ الخ٣ى١ والخٍغ

ى ٦ظل٪ واخض مً ألانىاث  وظه آزغ مً وظٍى التروٍج لأللىان ال٣ؼخُت بًاَا َو

الم " اإلاضٖى ؤخمض الكغعي، ؤهٓغوا نىعجه م٘  الخُبُُٗت اإلاٗغوٞت، " ؤمبراَىع ؤلٖا

٨ُت الؿاب٤ الؿِىاجىع ظىن ما٦حن وبُضٍ الِؿغي مل ٠ ًدمل مغشر الغثاؾت ألامٍغ

ٚالٞه الغمؼ الضولي للمشلُُت الجيؿُت )٢ىؽ ٢ؼح(.. خُض جم حسجُل خملت مىٓمت 

 لٛغؽ َظٍ الٓاَغة في ؤوؾاٍ اإلاغا٣َحن..

                                                           
ش   1 ــ وكغ في ٖضة مىا٢٘ ووكغجه ؤزباع الُىم. ؤهٓغ مشال م٣اال ٫"اؾماُٖل ي٠ُ " بمى٢٘ "ظؼاًغؽ" بخاٍع

29/03/2016 
 ع.هٟـ اإلاهض -2

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ػي ًخم اؾخٗماله ٦ظل٪ لخٟؿحر عمىػٍ جٟؿحراث ؤزغي ٦شحرة في مجا٫  الٗلم ألاماَػ

ُه ووظضاهه ل ٖلى حك٨ُل ٖو مً زال٫  ازترا١ الًمحر لضي الكباب اإلاٛاعبي والدكَى

٣ُت " و"  ٣ىؽ ؤنبدذ حٛؼو ًٞاءها الٗام جدذ ًاُٞاث " الٟىىن ؤلاٍٞغ اٖخماص عمىػ َو

٣ي " ومهغظاهاث الصخب والخٟاَت والؿُدُت التي ج٣ضم ٖلى ؤجها خضازت  الغ٢و ؤلاٍٞغ

والخدا١ بغ٦ب الخ٣ضم.. ٞدٝغ " ؤػا " الظي جدضزىا ٖىه، والظي ٣ًضم ٖلى ؤهه عمؼ الال٣ىة 

ُٛت اإلاًمست بضماء جطخُاث ؤلاوؿان الخغ، ما َى، في خ٣ُ٣ت اإلاغ والصجاٖت ألا  ماَػ

ا ال٨بري، ما  ؾىي عمؼ وزجي ٖىض ٢باثل الباٚىن ببىع٦ُىا ٞاؾى؛ الخضوص الجىىبُت لخاماٚػ

لى عؤؾها َظا الغمؼ اإلاؿخىحى مً سخلُت،  جؼا٫ جل٪ ال٣باثل جغ٢و ع٢هاتها البضاثُت ٖو

ت وجسغط في الهجحر في الٓهحرة ؤًام  مً طواث الضماء الؿازىت، مغجبُت بالبِئت الصخغاٍو

ت خغ٧اتها البر٢ُت، ؤجها "  اله٠ُ ال٣اثٔ، مً محزاتها، ًٞال ًٖ ؤلىاجها الؼاَُت وؾٖغ

زاهُت زى جىانل السجضاث  30حسجض " بغؤؾها ٖضة سجضاث مخخابٗت زم جخى٠٢ خىالي 

ُٛت في الج ٨ظا... مً َىا حؿمُتها ألاماَػ ىىب الكغقي؛ " بمٗصخي " وحٗجي مً مغة ؤزغي.. َو

حن.. ؤما ما  ِ
ّ
 ٖلى اإلاهل

ُ
 ؾٟٙغ بمٍؼالن "؛ ؤي اإلاكىقت

ْ
ًغج٨ب اإلاٗاصخي؛ ؤي ٌٗصخي هللا، ؤو " ّم

ت والخخُٟه والخًبُ٘ في  ٌؿمى "اإلاهغظاهاث"، ٞٗلى مً ٞاجه مهغظان ٧ل اإلاؿىر واإلاُٖى

ً" الغباٍ ٞٗلُه ؤن ًخاب٘ مهغظان " َىجاػ " الظي اؾخض ُٖذ للٛىاء ُٞه ظىضًت في "مىاٍػ

ؾالح الجى الههُىوي اإلاضٖىة " وٗام "، ٧ي ٩ًىن في نىعة ما ًخم ٞٗله لخسٍغب قبابىا 

اع " ؤو ًدًغ َظٍ ألاًام " ٞٗالُاث" صوعجه الجضًضة  ؤوؤن ٌٗىص ألعق٠ُ ما ٌؿمى " البىلٞى

كاع٦ت ٞحها ألاًام بالبًُاء ؤواؾِ الكهغ الجاعي، وؤن ًُل٘ ٖلى بغهامجه وال٩اثىاث اإلا

 والجهاث اإلاىٓمت له، الٓاَغة مجها والخُٟت زهىنا.

و ًخم اؾخٛال٫ َظٍ الغمىػ بخٟؿحراث ؤزغي ومجها عبُها بالضًاهت اإلاؿُدُت 

٨ُت خى٫ خ٣ى١  غ الؿىت اإلاايُت للخاعظُت ألامٍغ ألاهجل٩ُاهُت اإلاخههُىت. للٗلم، ٞخ٣ٍغ

ا في خضوص زماهُت ؤل٠ ؤلاوؿان بضؤ ًخدضر ًٖ "ألا٢لُت اإلاؿُدُت في اإلاٛغب " التي ٢ضَع

ضعي ؤن ٖضص  ُت " ألاًام " ٍو مِؿخي، لُإحي ميؿ٤ ألا٢لُت اإلاؿُدُت في خىاٍع م٘ ؤؾبٖى

 .!!!اإلاٗخى٣حن للمؿُجُت باإلاٛغب ًٟى١ اإلالُىن هٟغ 



156 

ُم الغمىػ  مً زال٫ ٧ل ما ج٣ضم، ًيخهب الؿاا٫ خى٫ الجضًغ بالخهض٤ً؛ ٖػ

ُما ٌؿم  ٞ ى الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػُٛت بمسخل٠ ظمُٗاتها اإلاغجبُت بال٨ُان وال٣ُاصاث

م ًلّىِخىن  1الههُىوي لِمهم، ؤو باألخغي ٖلم ظا٥ بُجي، الظي ًخ٩لمىن، َو ب " ز٣اُٞت "ٖ 

! ؤم و٢اج٘ الخىاَا م٘ ماامغاث ومسُُاث ؤٖضاء اإلاٛغب و٧ل ألامت  به، باؾم ألاماَػٜ؟

الُت ألامٍغ٨ُت والٛغبُت ؤلاؾالمُت والٗغبُت وؤلاوؿاهُت ظ مٗاء؛ مكاَع٘ ومسُُاث ؤلامبًر

 ومسُُاث ال٨ُان الههُىوي الاؾدُُاوي الخىؾعي الٗىهغي؟

وصون الدؿائ٫ ٖمً ؤُٖى لهاالء الخ٤ والهٟت ألن ًخدضزىا، وؤن ًخم الخٗامل 

٣غعوا، باؾمهم، في ؤمىع  ٜ، ٍو مٗهم ٖلى ؤجهم الىا٣َىن الغؾمُىن باؾم مالًحن ألاماَػ

ت؟.. صون الدؿائ٫ ٖمً ؤُٖاَم َظا الخ٤، هُغح ألاؾئلت الخالُت لٗلها حؿاٖض مهح ًر

هم ٖضص مً ألامىع والٓىاَغ الٛامًت التي  الخُاعي، ٚحر اإلاخابٗحن، للخغوط مً خحرتهم ٞو

جمغ ؤمام ؤُٖجهم وال ًٍؼضَم الخإمل ٞحها بال الخباؾا ويُاٖا في البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت ؤمام 

 !!! الُت/ الىا٢ُٗت ظضاَظٍ اإلآاَغ الؿىعٍ

ا ال٨بري " و" بؾغاثُل ال٨بري  ما الجام٘.. ما َى الخُِ الىاْم بحن ؤٖالم؛ " جامٚؼ

ا  " و" ٦غصؾخان ال٨بري "؟ و"ظىىب الؿىصان " ٢بل اهٟهاله؟.. ما ٖال٢ت ؤلىان جاماٚػ

ُٛت وؤلاُٞاع  بإلىان ٢ىؽ ٢ؼح؛ الغمؼ الضولي للمشلُت الجيؿُت؟ ما ٖال٢ت ألاماَػ

جماعي الاؾخٗغاضخي جهاعا في عمًان والههُىهُت؟ ما مٗجى َظا الاؾخٗغاى في جحزي ال

ت ؤلاُٞاع الجماعي  ت الٟخىٍى وػو؟ َل َىا٥ ٖال٢ت للضٖىاث الاؾخٗغايُت ؤلاؾخٟؼاٍػ

الاؾخٗغاضخي جهاعا في عمًان والههُىهُت ومهغظان ال٣بل ومهغظان البحرة بكإع دمحم 

ٟخىت بالٗانمت ٖىضما جضزل اإلاىاَىىن إلاى٘ َظٍ الخامـ الظًً ٧اصا ؤن ٌكٗال ال

ت لٗمىم اإلاٛاعبت.؟ َل هي مهاصٞت ؤن ججض هٟـ  اإلاهغظاهاث الاؾخٗغايُت الاؾخٟؼاٍػ

ىال٪؟ في الخغ٦ت مً ؤظل الخُبُ٘ م٘ ال٨ُان  ىا٥ َو الىظٍى هي التي جخٓاَغ َىا َو

الٗىهغي  الههُىوي وفي زل٤ باع الخىجغ وبقٗالها ٖبر وكغ ال٨غاَُت والخُاب

                                                           
جي ألانُل للخغ٦ت التي وٗخبر ؤهٟؿىا ظؼءا مجها.  1  ــ هدضص َىا الجهت اإلاٗىُت جمُحزا لها ًٖ الجىاح الَى
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الٟخىىي؟ ما مٗجى ؤن ًدل باإلاٛغب شخو ؤقٗل ٚغصاًت بالجؼاثغ في مىاظهاث 

غ مً الٗضالت في بلضٍ زم ما لبض ؤن جهضع مٓاَغاث  ٜ ٞو ماؾٟت بحن الٗغب وألاماَػ

باإلاٛغب خامال ٖلم ٦غصؾخان؟ ل٣ض خمل ؤخضَم ؤًًا ًاُٞت ٣ًى٫ ٞحها ؤن الكٗب 

ػي ؾ٠٣ُ بلى ظاهب الكٗب ال٨ غصي يض الٗغب وؤهه " بطا ٧ان لٟلؿُحن ألاماَػ

ػي الُٗٓم ".. ؤما اإلاضٖىة الكاٖغة مل٨ُت مؼان ٞةجها،  الٗغب، ٞةن لل٨غص الكٗب ألاماَػ

ٜ، تهضص الٗغب في اإلاٛغب، بطا جل٩إ الٗغا٢ُىن في ٢بى٫ اؾخ٣ال٫ ال٨غص في  باؾم ألاماَػ

 !!! وا في الغخُل..الٗغا١، بةجها ؾخُغصَم ٧لهم وؾخظبدهم واخضا واخضا، بطا جإزغ 

 
 ! بتعبرل أمحز عقٝز ! ؽابات ٚؽبإ يف يٝبٝا، ع٢ً رباب١ َظ١ٜٓ بايعًِ ايجكايف

َظٍ هي ألاؾاَحر التي نض٢ها مؿٗىص البرػاوي ٞخٗىذ وؤنغ ؤن ًجّغ قٗب 

ػي الُٗٓم لً ًظَب  ال٨غص الُٗٓم بلى ؤجىن خغب لً جب٣ي ولً جظع. ٞالكٗب ألاماَػ

ػي َى صوما قٗب ؤبي يض الٓلم، مً ؤي ظهت لىهغة ج٣ؿُم الٗغا١..  الكٗب ألاماَػ

سُا قٗب زاثغ ويض الاهٟهاالث بُبٗه، قٗب خغ ووخضوي وال  ظاء، ل٨ىه، جاٍع
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ًغجؼ١ ٖىض ؤخض.. ؤما جل٪ ال٣ٟاٖاث مً اإلاخٗاوهحن م٘ اإلاىؾاص، الؾُما مً الكباب 

ُٟه باؾخٗما٫ ؤ٧ىام مً ا ل٣ماف اإلالىن الًاج٘ الظي ًداو٫ ال٨ُان الههُىوي جْى

حر ما ًلؼمها إلاىاظهت ال٨بذ اإلاغ٦ب لضًه.. َظٍ ال٣ٟاٖاث لً  ومساَبت الٛغاثؼ وجٞى

جىٟ٘ مؿٗىص البرػاوي في شخيء وؾِىضم ٦ما هضم ؾلٟا٦حر بٗض ؾلخ ظىىب الؿىصان 

مه مكاع الظي نىٗخه له هٟـ الجهت التي نىٗخه َى  ًٖ قماله ٖىضما وظض بػاءٍ ٍٚغ

ؾىصاهان، في اهخٓاع ج٣ؿُمه لُهبذ ؤعب٘ ؾىصاهاث بسلُٟت ووْٟخه لُهبذ الؿىصان 

ان وؤبحي.  ٧ىعصٞو

ؤ٦ُض ؤن اإلاكهض، باإلاى٤ُ الهىعي، مكهض ؾىعٍالي ٌؿخٗصخي ٖلى الٟهم.. ل٨ً 

ض قٗىب وج٣ؿُم صو٫  ؤلِـ بىٟـ َظٍ اإلاكاَض الؿىعٍالُت جم جضمحر بلضان وحكٍغ

 ا٢٘، ال ٢ضع هللا.؟بال٣ىة، في اهخٓاع جغؾُم جٟخُتها بالٟٗل وألامغ الى 
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بٗض جدضًض الهضٝ الاؾتراجُجي ال٣اضخي بخٟجحر اإلاٛغب، واإلاٛغب الٗغبي ال٨بحر 

، وبٗض عؾم مجاالث الازترا١ وال٣ُاٖاث اإلاؿتهضٞت، عجب  وحكخِذ وخضة ؤ٢ُاٍع

٤ ألا٢هغ بي مٗالم الٍُغ للىنى٫ لهظا الهضٝ " ألاؾمى "  ؤصخاب املخُِ الخسٍغ

ُت لخٟاٖل م٣ىماث الهغإ،  ٨ظا، بٗض بهًاط الكغوٍ الظاجُت واإلاىيٖى لضحهم. َو

 ٤ غ٢ُت ومىا٣َُت، جم وي٘ ج٨خُ٪ مخهاٖض،، ؤوال بإو٫، ٖلى الٍُغ ٖلى ؤؾـ بزيُت ٖو

َىا٥ مؿاع ومدُاث في الخدًحر لهظٍ الٟخىت اإلاؿلخت والا٢خخا٫  بلى الهضٝ اإلايكىص.

مُت ؤلاهٟهالُت في ألاطَان وباع ليكغ ال ضاخلي. اإلاؿاع ًبضؤ بمغخلت زل٤ ال٨ُاهاث الَى

لها مً ألاطَان بلى ؤعى الىا٢٘. وبحن حك٨ُل "الىعي" ؤو باألخغي  الٟىضخى بها لخدٍى

م بهظٍ ال٨ُاهاث والٗمل ٖلى ججؿُضَا في الىا٢٘، َىا٥ مغاخل اهخ٣الُت  الَى

٤ ؤظىضاث وقٗاعاث زانت  جهاٖضًت جمخض ٖلى مضي مهام ٌؿهغ ٖلحها املخُُىن، ٞو

ا )زل٤  مُت في ألاطَان بلى جبئحَر ب٩ل مغخلت ٖلى خضة. ٞمً جإؾِـ َظٍ ال٨ُاهاث الَى

٘ مسخلٟت( زم جىجحر َظٍ الباع، زم اًها٫ ٧ل باعة  باع بها ٢ابلت الؾخ٣با٫ مكاَع

م الباع اإلاكخٗلت ختى ج ىطج باقي الباع مخىجغة بلى مؿخىي الباعة اإلاكخٗلت زم جىٍى

ألازغي، جدًحرا القخٗا٫ ؤ٦بر وؤٖم ٌكمل، ٖىض ؤلاقاعة، ٧ل الباع صٞٗت واخضة خحن 

٤ ما ًسُُه املخُُىن..  ًدحن الخحن، ٞو

ضاص ألاصواع وبؾىاصَا ٖلى يىء اإلاهام وال٨ٟاءاث  ٟٞي هٟـ ؾُا١ الخسُُِ إٖل

ضم جغ٥ ألاخضار للهضٝ، ًم٨ً الخى٠٢ ٖىض ال٨ُُٟ ت التي ًخم بها والاؾخد٣ا٢اث ٖو

٤ اؾتراجُجُاث وجا٦خ٩ُاث  نى٘ ألاخضار والىيُٗاث بدؿب ألاَضاٝ اإلاؿُغة، ٞو

مدضصة ؾلٟا مً َٝغ زبراء ومخسههحن. وؾىٗغى، بةًجاػ َىا بلى َغ١ الاقخٛا٫، 

مالءٍ باإلاٛغب في آلاوهت ألازحرة،  بدؿب ما عنضهاٍ، وهدً هخدب٘ ظهاػ اإلاىؾاص ٖو

٤ مسُِ الخ٣ؿُم جدًحرا لخٟجحر اإلاٛغب)و٧ل  ؤ٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي في الىا٢٘( ٞو

ُت الؿالٟي الظ٦غ، وطل٪ َب٣ا لدؿلؿل جغا٦مي ًبضؤ بسل٤ وجبئحر الايُغاب،  والخٍغ
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الن  مها.. وونىال بلى ؾاٖت الهٟغ إٖل مغوعا بخىجحر الباع زم بقٗالها ٞخىٍى

 الشىعة/الٟىضخى الٗاعمت والكاملت.

ُا ومى٣ُُا ومكغوٖا ٦ما في ٢ض ًخم بلباؽ الايُغاب لبىؾا اظخ ماُٖا مىيٖى

ؤو "ز٣اُٞا"/ بزيُا ٦ما في ظىاػة اإلاغخىم ٖمغ زال٤ بدىٛحر، ُٞما ًدًغ  "خغا٥ ظغاصة "

" خغا٥ ـ ٦ما ؤٖلً ؤخض ٖمالء اإلاىؾاص ـ نغاخت ؤو في " ؤؾامغ " ٫ 1ٖانمتله ؤن ٩ًىن 

 " ٠ ٫... الخ.. ل٨ً بٗض اإلاىث التراظُضي للؿما٥ اإلاغخىم مدؿً ٨ٞغي بالكماالٍغ

خ٣ُ٣ت ما ًجغي ؤ٦بر مً ؤي ٖامل اظخماعي ؤو ز٣افي زاصٕ ٦ما ًخم ج٣ضًم ألامىع، 

وعٚم ألاؾاؽ الصخُذ، في ٧ل َظٍ الخغا٧اث، للمُلب الضًم٣غاَي والاظخماعي في 

ى  مىاظهت الٟؿاص والاؾدبضاص وال٣م٘ والبحرو٢غاَُت اإلاخسلٟت والتهمِل وؤلا٢هاء، َو

غ مجاال واؾ ت لبلىعة وبىاء ما ًٞى ٗا القخٛا٫ واؾخ٣ُاب وججىُض ال٣ىي الاؾخٗماٍع

٠ُ ٖمالء لها بها. ٗها ببلضاهىا وجْى  مكاَع

 خهك ٔرجئٛش االضطشاة.. -1

مً املخ٤٣ ؤن اإلاٛغب ٌِٗل ٦ؿاصا ا٢خهاصًا واخخ٣اها اظخماُٖا هاظم ًٖ 

اهاث الاؾخ ٣ال٫، الخُاعاث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الؿاثضة مىظ الاه٣الب ٖلى َع

اهاث خ٩ىمت ٖبض هللا ببغاَُم وؾُاؾاث الخسُُِ وبىاء  والؾُما الاه٣الب ٖلى َع

جي ال٣اثم ٖلى الخهيُ٘ واإلاخدغع مً الخبُُٗت لال٢خهاص الاؾخٗماعي  الا٢خهاص الَى

الٛغبي والاعتهان لجك٘ قغ٧اجه اإلاخٗضصة الجيؿُاث التي ٢غعث بب٣اءها مهضعا للمىاص 

ظا ما ظٗل اإلاٛغب مغحٗا ل٩ل مٓاَغ الخام إلاٗاملها وؤؾىا٢ا  اؾتهال٦ُت إلاىخجاتها. َو

غ بِئت زهبت  ى ما ًٞى ُالت وجٟسخ وبظغام... َو ٣غ ومغى ٖو الخسل٠ مً ظهل ٞو

 لؼعٕ ٧ل ؤهىإ الايُغاباث اإلام٨ىت.

ت ال٣ضًمت مجها واإلاؿخجضة ٖلُىا  اع ٌٗمل الههاًىت وال٣ىي الاؾخٗماٍع في َظا ؤلَا

م وجىُٟظ مسُُهم في ج٣ؿُم اإلاٛغب لِؿهل ٖلحهم ؤ٦ثر ٖلى الؿىاء، مً ؤظل عؾ

                                                           
ـ، ًىلُىػ   1  ، مخىٞغ ٖلى الىذ، وجم الخٟهُل ُٞه في ٣ٞغة الخ٣ت.2018ــ ؤهٓغ م٣ا٫ الضٚحروي  في َؿبٌر
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٨ظا للىنى٫  ٞإ٦ثر ٞغى الهُمىت ٖلُه زم الاؾخئشاع بثرواجه وجهبها ٦ما ٌكائون. َو

مُت بإؾُغة املجا٫ الجٛغافي  للهضٝ الجهاجي، ٞةجهم ًبضؤون بسل٤ ال٨ُاهاث الَى

مُت في  ش َظا املجا٫ )ٖض ؤٖالٍ بلى ال٨ُاهاث الَى الث التي ًخم وؤؾُغة جاٍع الضٍو

ا و٦ظا ألؾُغة املجا٫، ػم٩اهُا، ومًماع وج٨خ٩ُاث املخُِ في ال٣ٟغاث  جدًحَر

!(، زم بٗض طل٪، ًخم الكغوٕ، مباقغة ؤخُاها، ومً زال٫ ٖمالئهم ؤخُاها  الالخ٣ت

ىا٥ ٦مغخلت ؤولُت ٢بل الاهُال١ إلاغخلت مىالُت  ؤزغي، بسل٤ باع مًُغبت َىا َو

 ؤٖلى.

 س..ـ رٕرٛش انجؤ 2

الخىجحر، ؤو الباعة اإلاخىجغة هي اإلاغخلت الخالُت إلاغخلت زل٤ َظٍ الايُغاباث 

ا في باع، ظٛغاُٞت وز٣اُٞت ومىا٣َُت وبزيُت و٢بلُت، ٌؿهل الخٗامل مٗها  وجإَحَر

٤ اإلاُلىب في ؤًت مغخلت ومخُلباتها. ٞدحن ًترسخ الايُغاب باخخجاط  وشخجها، ٞو

بضؤ  اخدؿابه بالؿىىاث ٖلى ظبل ؤلبان. ٞاإلاُلىب ٖمل واٖخهام ؤبىاء بمًُغ مشال ٍو

ض مً جإ٦ُض مٓلىمُت ؤَل بمًُغ وتهمِكهم ول٨ً بترؾُش َظٍ  هىعي آزغ ًٍؼ

الاظخماُٖت والؿُاؾُت،  الُبُُٗتاإلآلىمُت واؾخيباتها في جغبت ؤزغي ٚحر جغبتها 

ىُت ٣٦ًُت اؾخئشاع بالثروة والؿلُت مً ٢بل ؤولُٛاعقُت خا٦مت هاَبت للخحراث ا لَى

بُت بًاَا.  ٖلى خؿاب ؤٚلُت الكٗب اإلا٣صخي، جغبت ؤزغي ٖغ٢ُت جسضم ألاظىضة الخسٍغ

٘ مً  المُت الىٟش ُٞه ٦ما ًجب للٞغ ال بض مً خضر هىعي جخىلى الضٖاًت وآلالت ؤلٖا

٨ظا ًإحي ال٣خل الٛاصع للُالب الكاب " ٖمغ زال٤ "، بً ب٨ًىُىن بجبل  الخىجغاث.. َو

 ناٚغو، هاخُت جىٛحر..

ش البُىلي للمى٣ُت وؤبىائها في ٧ل مغاخل ال٨ٟاح  ٨َظا ًم٨ً اؾخضٖاء الخاٍع

جي يض الاؾخٗماع الٟغوسخي ويض ؤلا٢ُإ ال٨الوي واملخؼوي زال٫ اإلاغخلت  " الَى

بخٗبحر اإلاغخىم بى٫ باؾ٩ىن؛ ؤي ؤًام ال٣ىاص ال٨باع، ؤو يض الاؾدبضاص اللُضلُت " 

الـ في الجىاح والخ٨م الٟغصي َُلت ؾىىاث الغنام يمً  اث زىاع ألَا ٧ىماهضَو

جي لل٣ىاث الكٗبُت ؾىت  ب٣ُاصة اإلا٣اوم ألاقهغ، وبً  1973اإلاؿلر لالجداص الَى
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لٗل ؤٚغب ما ًهاخب َظٍ اإلاغخلت َى مسخ دمحم الـلُه البهغي. واإلاى٣ُت اإلاغخىم 

ش اإلاكغ١ للمٛغب وابخظاله ؤ٦ثر مما َى مبخظ٫ مً َٝغ املخؼن.  الخاٍع

اع في املخؼن وبٌٗ هسبخه اإلاغحكُت وبًٗها الٗمُل، ال ًجض ًٚايت ٞةطا ٧ان جُ

مالئها ال ًخىاهىن في مسخه ومسخ  ش وخ٣اث٣ه، ٞةن الههُىهُت ٖو في َمـ و٢لب الخاٍع

٠ مشال، ؤي ًٚايت في ؤن ًجٗل زلٟه  ٨ظا ال ًجض البٌٗ، في خغا٥ الٍغ عمىػٍ. َو

م نىعة للغمؼ ألاممي ومٗلم وملهم خغ٧اث الخدغع في ا لٗالم البُل دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

غصص مٟاَُم الاؾخٗماع ٥  لُا"الخُابي ٍو ... الخ "الاخخالٌ العغوبي " و" قماٌ إؿٍغ

ُم  ػي الخغ، الٖؼ ٣ُا ب " اإلاٛغب الٗغبي " َى ألاماَػ والخا٫ ؤن ؤو٫ مً ؾمى قما٫ بٍٞغ

غ بال٣اَغة " م٨خب اإلاٛغب الٗغبي " و"لجىت جد 1947الخُابي ٖىضما ؤؾـ ؾىت  ٍغ

اعاث التي جمشلذ جدذ بمغجه  غ اإلاٛغب الٗغبي ".. َظٍ ؤلَا اإلاٛغب الٗغبي" و" ظِل جدٍغ

اث..  جي بمسخل٠ ؤ٢ُاع الٛغب الٗغبي، ومً ؤٖلى اإلاؿخٍى ُٞه ٧ل خغ٧اث الخدغع الَى

، ومٗٓمهم، ٞٗال ٦1973ما ؤهه ًخم الخضًض، باٞخساع واٖتزاػ ًٖ قهضاء وزىاع 

ًٛ وؤبىاء اإلاى٣ُت، ل٨ با، قهضاء، ومً جم بٖضامهم ومً ٢ًىا بماَػ جهم ٧لهم، ج٣ٍغ

لت، ماعؾىا ال٨ٟاح اإلاؿلر  غاث قبابهم في ؤ٢بُت الخٗظًب والسجىن لؿىىاث ٍَى َػ

ُمهم، الىا٤َ الغؾمي باؾم  بٗم٤ ألاعاضخي الٟلؿُُيُت املخخلت، جدذ بمغة ٖػ

ػي الخغ دمحم ال٣ُٟه البهغ  غ اإلاٛغبُحن، ألاماَػ ي، ؤخض ؤَم اإلا٣اومت وظِل الخدٍغ

م الخُابي. ػي دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ ُم ألاممي ألاماَػ  الخالمظة البرعة للٖؼ

ش وعمىػٍ،  به٨ظا مماعؾاث وؾلى٥ اهتهاػي، الحهم ٞحها ٢لب الخ٣اث٤ ومسخ الخاٍع

ً الش٣افي والؿُاسخي ٖىض الكباب.. بمشل َظٍ  ًخم، اٖخماصا ٖلى ظهل ومدضوصًت الخ٩ٍى

اصة الايُغاب زم حٗم٤ُ َظٍ اإلاماعؾاث ًخم زل٤ ؤخضار خؿا ؾت مً قإجها ٍػ

الخؿاؾُت بهى٘ خىاصر ؤزغي زانت ــ ومجها اإلاًٟىخت ٧الخاصر اإلاإؾاوي لىٞاة 

مً قإجها جهُٗض الخىجغ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر والضٞ٘ في اججاٍ زغوظها ًٖ " إًضًا "ــ الُٟلت 

ىا ه٩ىن، بدؿب املخُِ، بػاء اإلاغخلت اإلاكخٗلت لهظٍ الباعة.  الؿُُغة. َو
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 ـ إشؼبل انجؤس انًزٕرشح.. 3

لى ظاػ بٌٗ الخهٝغ في اللٛت، الؾدبضلىا ٧لمت " بقٗا٫ " ب٩لمت " حكُٗل " 

ضاص لجٗل الىي٘ يمً الباعة ٢ابلت  الباع اإلاخىجغة.. طل٪ ؤن َظا الٟٗل ًخم بمٗجى ؤلٖا

لالقخٗا٫؛ ؤي بًهالها بلى مؿخىي الالعظٗت بلى ما ٢بلها م٘ ؤلاب٣اء ٖلى َىامل 

م الخهغي بحن ؤًضي اإلاخد٨محن ًٖ بٗض )وختى ًٖ ٢غب ؤخُاها(.. ٞالباعة الخد٨

اإلاكخٗلت، بهظا اإلاٗجى، هي ؤٖلى مغاخل الباعة اإلاخىجغة. وهي اإلاغخلت التي ًهل بها 

الىاٞسىن في الايُغاباث بلى مؿخىي ظض مخ٣ضم مً الاؾخٗاع. ومما ًمحز الباعة 

تهابها بدُض ؤن ؤي جضزل إلزماصَا، وختى اإلاكخٗلت ًٖ الباعة اإلاخىجغة َى مؿخىي ال

ا، ال ًٟي بالٛغى مىه، وبهما ٨ٖـ طل٪، ٞةن ؤي جضزل، ؤًا  للخس٠ُٟ مً اؾخٗاَع

ض بلباعة بال  ٧ان مؿخىاٍ ؤو َبُٗخه، ولى ٧ان بيُاث خؿىت للخٟاٖل ؤلاًجابي، ال ًٍؼ

٨ظا ج٩ىن ؤي ظهت مٗىُت بدُاة اإلاىاَىحن وؤمجهم واؾخ٣غاع الى  ًَ اقخٗاال. َو

والخٟاّ ٖلى وخضة وجماؾ٪ املجخم٘، مً اإلاى٢٘ الغؾمي ؤو مً اإلاى٢٘ الكٗبي ٖلى 

 الؿىاء، ؤمام اإلاًٗلت الخالُت. ٞةما:

ضا مً الدؿٗحر واقخٗا٫ الباعة ؤ٦ثر..1  ( مداولت الخضزل ٞخ٩ىن الىدُجت مٍؼ

ىا ج٩ىن الىدُجت ؤن الباعة التي بلٛذ مغخلت " الباعة اإلاكخ2 ٗلت" ( ٖضم الخضزل. َو

ُا، ب " َضوء مكخٗل " ؤو " باقخٗا٫ َاصيء " !.. ؾُان ما  جىانل اقخٗالها، مىيٖى

 صامذ الىدُجت واخضة. !

 ـ رُٕٚى انجؤس انًشزؼهخ.. 4

ىا ٣ِٞ، جخضزل  ٖىض الخإ٦ض مً الاقخٗا٫ الهاصيء في باعة مً الباع، َىا، َو

ا ٞخإ٦ضوا ألاًاصي، بك٩ل ؤو آزغ، إلهجاػ ٖملُت الػمت، لٗلهم ازخبروا ٞ غيُاتها وظغبَى

ُٟها في ال٣ٗىص ألازحرة ـ ؛  ت ـ ٦ما جم جْى م للجماٖاث اإلاخُٞغ مً ٞٗالُتها زال٫ جإَحَر

ا، ٖىض هطج ٧ل الكغوٍ الظاجُت  م الباع بلى خحن اخخُاط بقٗالها م٘ باع ٚحَر ه٣هض جىٍى

الن "الشىعة " "الكٗبُت " الٗاعمت يض "الاؾدبضاص" و"الٟؿا ُت، إٖل ص" و" واإلاىيٖى

 ألاباعتهاًض الٗغوبي " و" التهمِل " و"ال٣م٘ " و"الخ٨غة"... الخ.
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 !.. ــ إشؼبل " انثٕسح " 5

ى ٖلى ٚغاع " الخالًا الىاثمت " والظثاب اإلاىٟغصة ٖىض  م الباع اإلاكخٗلت َو جىٍى

ت والههُىهُت الٗاإلاُت، لخازض بها  ت التي ؤؾؿتها ال٣ىي الاؾخٗماٍع اإلاىٓماث اإلاخُٞغ

بي  ؾىىاث " الٟىضخى الخال٢ت" التي ظاء بها املخاٞٓىن الجضص لخىُٟظ املخُِ الخسٍغ

ً الٗغبي؛ " الكغ١ الىؾِ الجضًض " الظي بكغث به وبالٟىضخى اإلااصًت بلُه  بالَى

٨ُت ؤًام ظىعط بىف ؤلابً. بن املخُِ ٣ًطخي ب"  وػٍغة الخاعظُت في ؤلاصاعة ألامٍغ

ا ختى ٢غبها مً الاهٟجاع زم حكُٗل " ؤ٦بر ٖضص مً الباع ٢بل بقٗالها؛  ؤي بدؿٗحَر

م اهُالء طل٪ ٖلى البٌٗ.  ب٣ًاٞها الظي ال ٌٗجي ؤبضا بزماصَا، ٚع

٪ الباعة مً خحن لخحن للخإ٦ض مً ٖضم مُلها للبروص، ؤو خضور ؤي  ٢ض ًخم جدٍغ

ب٣ًاّ الباعة  شخيء ٢ض ًضٞٗها للخمىص ختى. ٢ض ٣ًخطخي ألامغ بحن الُٟىت وألازغي 

ُت واإلاُلىب في "اؾخد٣ا٢اث" اإلاكخٗلت الىاث مها بدؿب الٓٞغ مت وبٖاصة جىٍى

ل٨ً طل٪ ال ًجب ؤن ًىحي ؤبضا بةم٩اهُت زمىص ؤًت باعة مكخٗلت هاثمت َىا .. املخُِ

ب باإلاٛغب ــ ؤن  ؤو َىا٥ ؤو َىال٪.. بل، زالٝ طل٪، ًجب ــ ٖىض مدغ٧ي مسُِ الخسٍغ

جب ٖلى ؤصزىتها جب٣ى الباع مكخٗلت مخ٣ضة في ألاطَان والا٢خىإ بإ جها ال جىٟ٪ حٛلي ٍو

وؤبسغتها ؤن جبرػ ٧ل خحن. وبطا ا٢خطخى ألامغ جإ٦ُض ال٣ىاٖت بمجيء الاهٟجاع ٖىض مً 

جخم حٗبئتهم بظل٪، ٞال بإؽ مً خحن آلزغ الخضًض ًٖ مغاظل مخ٣ضمت في ؾحروعة 

املخُِ. وال بإؽ مً الخضًض زهىنا ًٖ الؿالح والخبكحر به ٦ما ظاء في بُاهاث 

؛ ؤي بىاء ملِكُاث مؿلخت ٖلى ا لضٖىة لىهج بضًل الخبى بلُبُا الظي ال بضًل ٚحٍر

ٜ ٦ما ٦خب الؿُض  ؤؾـ ٖغ٢ُت إلاا ٌؿمى " الخماًت الظاجُت " يض تهضًض ؤمً ألاماَػ

ٜ مً! وؤخمض الضٚحروي نغاخت  ٦ما ظاء باإلاظ٦غة "ألاباعتهاًض العغوبي"  لخماًت ألاماَػ

ًٛ، بلى ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضةالتي بٗض بها الؿُض عقُض عز ! وجدذ  ا، باؾم بماَػ

 !. ٦ما ًُالب بظل٪ ؾُٗض قٗىالبىض الؿابع 

بي  ٨ظا، جغ٦حزا لهظٍ ال٣ٟغة، هسلو بلى ؤن ٖمل ؤصخاب املخُِ الخسٍغ ... َو

حهم  حهم، والٖو مُت في ؤطَان الكباب الؿازِ وحك٨ُل ٖو ٌكخٛلىن ٖلى زل٤ ٦ُاهاث َو
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ىيت مً ٖمىم الىاؽ، وعبِ  بإؾاَحر ٢اثمت ٖلى زلِ والخباؽ بى٢اج٘ وؾلى٧اث مٞغ

ُت والش٣اُٞت لضي  َظٍ، حٗؿٟا، بخل٪ مٗخمضًً، في طل٪، ٖلى مدضوصًت ؤلام٩اهاث اإلاٗٞغ

الكباب والجهل اإلاُب٤ في ؤوؾاٍ ٖمىم الجماَحر؛ َظٍ البِئت الاظخماُٖت اإلاترصًت التي 

٤ الخُاَت التي جدضزىا ٖجها حؿهل اإلاغوع إلهًاط ٧ل الخىجغاث، جدًحرا إل  قٗالها ٞو

 بسهىم املخُاث املخخلٟت في اإلاؿلؿل، اهُال٢ا مً الخبئحر ونىال ملخُت الخٟجحر.

 
 خطاط١ ايدلْاَر ٖٞ إسٕ يٛيب١ٝ سلٛ اشلزف ا٭زل٢: عاع١ ايقؿض:

تعاص عاع١ ط تب٦رل ا٫مطضاب.. تٛترل ايب٪ص.. إؽعاٍ ايب٪ص املتٛتض٠.. تِٜٓٛ ايب٪ص املؾتع١ً.. يف اْ

 ايقؿض إلع٬ٕ ايجٛص٠/ايؿٛم٢ ايعاص١َ ٚايؾا١ًَ بإٜكاظ ايب٪ص املؾتع١ً امل١َٛٓ.ص.
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 ضانات.. ّصياع٘ البيز الغابعاحَلأّال: 

، هىص ؤن هظ٦غ ؤؾاؽ ومُشا١ َظٍ ال٩لماث والظي ؤقغها بلُه في الخل٣ت 
ً
بضاًت

الاٞخخاخُت الؿاب٣ت، والظي ًم٨ً ج٨شُٟه، صون بَىاب في ال٣ى٫، في اإلابضؤ الخالي: " ال 

غ وا ُت في ٧ل الؿُا٢اث يُٛىت وال مداباة ". َظا َى اإلابضؤ اإلاَا لًامً للمىيٖى

ىىا وقٗبىا في  ت، بل الىظىصًت باليؿبت لَى الٗاصًت، وؤخغي في ألامىع الجضًت واإلاهحًر

، ًخىظب الى٢ٝى ٖىض  سه. و٢بل الضزى٫ في اإلاىيٕى َظٍ اإلاغخلت الض٣ُ٢ت مً جاٍع

ؼو٫ الالخباؽ.  جىيُداث ؤولُت ختى ًىجلي الًباب ًٖ الغئٍت ٍو

 ..ولماث في الحغاواث واإلاىكف منهامً  ٢بل البضء، ال بض

قهض اإلاٛغب، وقماله وبمى٣ُت الٍغ٠ ٖلى الخهىم، مٓاَغاث نازبت 

ؤججها الك٩ل التراظُضي الظي "ماث" به اإلاغخىم مدؿً ٨ٞغي مُدىها صازل 

ت في الٍغ٠، وفي مضًىت  قاخىت ظم٘ ألاػبا٫ بمضًىت الخؿُمت. اإلآاَغاث ٧اهذ ٢ٍى

ئها ــ.. ٦ما ؤجها سجلذ  الخؿُمت ٖلى ألازو ــ خُض ؤؾلم اإلاىاًَ الؿما٥ الغوح لباٍع

ت والخُاباث اإلال٣اة َىا  ٖى اهٟالجاث ٖلى مؿخىي بٌٗ الغمىػ وبٌٗ الكٗاعاث اإلاٞغ

ىا٥ ما في طل٪ ق٪.. ل٨ً اإلاا٦ض ؤًًا َى ؤن الاخخجاظاث، ٖمىما، ٧اهذ مكغوٖت  َو

الٟؿاص والاؾدبضاص والا٢هاء واإلاُالب، ٖمىما، ٧اهذ م٣ٗىلت.. ٧ان الاخخجاط ٖلى 

والتهمِل واملخؿىبُت والخٗؿ٠ البحرو٢غاَي واؾخٛال٫ الىٟىط وؤلازغاء ٚحر اإلاكغوٕ 

اٞت ". ٦ما ًيبػي  ؼة هٟـ وبباء " ٍع لى خؿاب ِٖل ٖو ٠ ٖو ٖلى خؿاب الخىمُت بالٍغ

حسجُل ؤن اإلآاَغاث،ٖمىما، ٧اهذ ؾلمُت. ل٨ً الخٗامل م٘ الخغا٥ ٧ان الاؾخسٟاٝ 

ؿ٨غة واٖخمضث ُٞه اإلا٣اعبت ألامىُت. وظاءث الخجاوػاث لُدبحن، ُٞما بٗض ؤن والٗ

بٌٗ ألاظهؼة ألامىُت ٖاصث بلى ؤؾالُب ؾىىاث الغنام مً ازخُاٝ وحٗظًب 

وبطال٫ وخِ مً ال٨غامت.. زم مدا٦مت مٟخ٣غة لكغوٍ مدا٦مت ٖاصلت، ٞاألخ٩ام 

ظا ما ؾٝى ٌسجله ش في مل٠ جدذ ٖىىان:  الهاصمت واإلاظَلت ل٩ل اإلاخدبٗحن. َو الخاٍع

ؼافي ومً مٗه"..  "الٞؼ
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سىا الغاًَ، ٢بل َظا اإلال٠، ملٟا آزغ  بىٟـ الخُصُاث والخلُٟاث، سجل جاٍع

جدذ ٖىىان الكاب اإلاغخىم "ٖمغ زال٤" الظي ؤؾلم الغوح، مٛضوعا بمضًىت مغا٦ل، 

املخخلٟت.  وجم صٞىه في ظىاػة، زل٣ُت بخى٠ُ٢ ٖلماء الاظخمإ الؿُاسخي خى٫ مٗاهحها

وبىٟـ الخُصُاث والخلُٟاث، ٖاف اإلاٛاعبت ظمُٗا، وباألزو في اإلاى٣ُت الكغ٢ُت، 

اهخٟايت ومٓاَغاث اإلاضًىت الٗمالُت اإلاى٩ىبت، مىظ جى٠ُ٢ الٗمل بمىاظمها، ٢بل ٖضة 

ى الخغا٥ الظي هجمذ ٖىه اٖخ٣االث  ؾىىاث؛ ه٣هض خغا٥ مضًىت ظغاصة، َو

ىيت، َى آلاز  غ.وؾلى٧اث ؤمىُت مٞغ

لِـ الٛغى مً ؤلاياءة ٖلى َظٍ الخغا٧اث، )همىطظا لخغا٧اث ممازلت بمسخل٠ 

ؤهداء البالص(، َى الى٢ٝى ٖىض بٗضَا الاظخماعي الىاظم ًٖ الازخُاعاث الا٢خهاصًت 

والؿُاؾُت الخاَئت اإلاٗخمضة، ٖلى امخضاص ال٣ٗىص ألازحرة. بن ال٣هض مً طل٪ َى 

لت، ختى ال هسُيء في الخؿاب، وههبذ، ٖلى ما الضٖىة بلى بجمام ٢غاءة الهىعة ٧ام

ٞٗلىا، بٗض طل٪، هاصمحن. الؾُما ؤن ما ًجغي بمدُُىا مً مأسخي ٣ًُم الدجت ٖلُىا في 

ؤي حؿٕغ وزٟت في الاوؿُا١ وعاء " ؾ٩ُىلىظُت الجماَحر " التي جخم نىاٖتها في 

الُت نىٗا، ٖلى م٣اؾاث ٧ل بلض و٧ل مى٣ُت ٖلى خضة و  ُت ٖلى مسخبراث الامبًر ٧ل ْٞغ

خضة، ٢بل ويٗها خحز الخىُٟظ مٛلٟت بمباصيء جمخذ مً ٢امىؽ الىبل وال٣ُم 

ت " و" الضًم٣غاَُت " و" خ٣ى١ ؤلاوؿان " و... الخ،  ؤلاوؿاهُت الؿامُت مً ٢بُل " الخٍغ

 وهي ٧لها خ٣ى١ ًغاص بها ؤباَُل.

ي و زالنت ال٣ى٫ في الٛغى مً َظٍ ؤلاياءة، هي ؤن ٧ل َظٍ الخغا٧اث ه

خغا٧اث مباع٦ت مكغوٖت في جىضًضَا بالٟؿاص والاؾدبضاص، ومُالبها ٖاصلت وم٣ٗىلت في 

َغح يغوعة املخاؾبت ًٖ اإلاؿاولُاث ويغوعة ٦ك٠ الخؿاب ًٖ ٧ل الازخالؾاث 

ىُت والازخالالث في جضبحر  للما٫ الٗام والترامي ٖلى اإلال٪ الٗمىمي وجهب الثروة الَى

وفي بَاع ال٣اهىن. وألن اإلاك٩ل ؾُاسخي ولِـ ٢اهىوي،  الكإن الٗام وجغجِب الجؼاءاث،

اثالتهم وهضٖى بلى الضزى٫، صون ببُاء مً  وسجل جًامىىا م٘ اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن ٖو

اإلاضازُل الىا٢ُٗت والالػمت لخل اإلاكا٧ل، ال الًُإ في اإلاخاَاث واإلا٩ابغة التي ال جاصي 
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َظٍ اإلاضازل َى: ؤلاٞغاط الٟىعي ٖلى  بال بلى ح٣ُٗضَا. ووٗخبر ؤن الباب الغثِسخي ل٩ل

ت. م مً ؤيغاع ماصًت ومٗىٍى  اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن وبههاٞهم مما لخ٣هم وؤؾَغ

َظا ًٖ الخغا٧اث واإلاى٠٢ مجها.. ول٨ً، بطا ٧اهذ الخغا٧اث مكغوٖت ومُالبها 

ٖاصلت، ٞما مبرع الخدظًغ مجها وما ٖال٢تها بالبىض الؿاب٘.. وما اإلا٣هىص بالًبِ مً 

ل هي ٖال٢ت ٢اثمت ٞٗال،  بزاعة َظٍ الٗال٢ت بحن " الخغا٧اث " الخالُت والبىض الؿاب٘؟ َو

م بها؟ ؤم بجها مدخملت وخؿب، وبالخالي، ٞهي واظبت الُغح في بَاع ٞغيُت لم 
ّ
ؤي مؿل

 جشبذ صختها بٗض؟ و٢بل ٧ل طل٪، ًٖ ؤي "بىض ؾاب٘ " هخدضر ؤوال؟

ٓبٚذ انؼشٔثٙ " ٔ" اإلحزالل "انجُذ انغبثغ" ٔيفٕٓيٙ؛ " األثبسر -1

 انًغشثٙ " !..

بٗض جىيُذ ٞهمىا للخغا٧اث وجدضًض مى٢ٟىا مجها، ه٣ترح آلان الخى٠٢ ٖىض ما 

ً ٩٦ل، بطا لم ًىدبه ؤصخاب الخغا٥ الخ٣ُ٣ُحن؛  لى الَى وٗخبٍر زُغا ٖلى الخغا٥ ٖو

ىى اإلاخ٤ٟ ٖلى يغوعة  ؤ٢هض ؤصخاب اإلاهلخت في الخُٛحر؛ حُٛحر وججاوػ الىا٢٘ اإلاٞغ

جي  ٠ وخضٍ، ول٨ً ٖلى اإلاؿخىي الَى ججاوػٍ مً َٝغ الجمُ٘، لِـ ٖلى مؿخىي الٍغ

٩٦ل.. ؾىدىاو٫ مًامحن " اؾخد٣ا١ " البىض الؿاب٘" اإلا٣هىص و٦ظا بٌٗ ؤَم 

بي. ٦ما ؾىطخيء ٖلى بٌٗ اإلا٩لٟحن بمهام َظا  مدُاجه في ؤظىضة املخُِ الخسٍغ

ملجىضًً الهٛاع ". وؾىدل٤، بٌٗ الصخيء "الاؾخد٣ا١" مً اإلاؿاولحن ال٨باع ومً " ا

ؤًًا، ٖلى بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ًخمدىع خىلها زُاب ؤصخاب اإلاىاولت 

املجىضون في َظا اإلاكغوٕ الخضمحري، وؤؾاؾا مٟاَُم؛ " ألاباعتهاًض الٗغوبي " و" قٗب 

ٟي " و"ؤلاخخال٫ اإلاٛغبي " !... الخ. ا " و" الكٗب الٍغ  جاماٚػ

1:

ب البىض الؿاب٘ إلاُشا١ َُإة ألامم اإلاخدضة  ه٣هض بالبىض الؿاب٘ َىا، باإلاٗجى ال٣ٍغ

اإلاخًمً للمىاص التي جىٓم ٖمل مجلـ ألامً في خالت تهضًض الؿلم ؤو ؤلازال٫ به وفي 

حن؛ ألاو٫ ًخدضر ًٖ صٖىة ا حن بلى خاالث الٗضوان. وجخىػٕ مىاصٍ ٖلى مؿخٍى إلاخىاٖػ
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جىُٟظ جىنُاجه جدذ َاثلت جضابحر ال ًخم ٞحها اؾخسضام ال٣ىاث اإلاؿلخت، )و٠٢ 

 و٢ُ٘ الٗال٢اث 
ً
 ؤو ٧لُا

ً
الٗال٢اث الا٢خهاصًت ووؾاثل اإلاىانالث والاجهاالث، ظؼثُا

(. ؤما الشاوي ُٞدىاو٫ خالت اؾدىٟاط ؤلاظغاءاث اإلاظ٧ىعة صون 41الضًبلىماؾُت )اإلااصة 

ى ت لٟغى خٟٔ هدُجت، ٖو ت والبًر ت والبدٍغ ضَا ٣ِٞ ًجىػاؾخسضام ال٣ىاث الجٍى

 (.42الؿلم وألامً الضولُحن، ؤي لخُب٤ُ مدخىي ٢غاع املجلـ )اإلااصة 

ب لل٣هض ب"البىض الؿاب٘ ". ؤما اإلاٗجى البُٗض، ٞهى مٗىاٍ في  َظا َى اإلاٗجى ال٣ٍغ

ت لل٣ بي الظي حٗضٍ ألاظهؼة الاؾخسباٍع ت، وألاظهؼة ؤظىضة املخُِ الخسٍغ ىي ؤلاؾخٗماٍع

٤ ألاصواث ٖلى الخهىم، في َظٍ  غاٝ، ؤنالت ؤو ًٖ ٍَغ الههُىهُت، ٧إَم ألَا

ُما ًخجؿض َظا الٗىىان في َظٍ ألاظىضة؟.  اإلاغخلت. ٞإًً ًخجلى ٞو

ىىا اإلاٛغب واإلاٛغب الٗغبي، ب٩ل ؤ٢ُاٍع ٩٦ل،  ؾب٤ وجدضزىا بإن ما ًدًغ لَى

، في الٗغا١ مً جضمحر وزغاب ال ًسخل٠ ٖما ًجغ  ي آلان في اإلاكغ١ الٗغبي ب٩ل ؤ٢ُاٍع

وؾىعٍا والُمً... الخ. طل٪ ؤن املخُِ واخض وحهم ما ٌؿمى " الكغ١ ألاوؾِ ال٨بحر "؛ 

َظا اإلاٟهىم الظي ٣ًطخي بخُٛحر الخغاثِ وج٣ؿُم ألا٢ُاع، في بَاعؾا٨ًـ ب٩ُى 

ت اإلامخضة مً اإلاٛغب ب لسخي ظضًض، بما ًجٗل َظٍ اإلاى٣ُت الجُىـ خًاٍع املخُِ ألَا

ٚغبا بلى جسىم ؤٞٛاوؿخان وظمهىعٍاث آؾُا الىؾُى قماال ختى ظىىب قغ١ آؾُا، 

 جدذ َُمىت الىالًاث اإلاخدضة والٛغب وال٨ُان الههُىوي.

َظٍ الجُىؾتراجُجُا في مسُُاث الٛغب للمىاظهت الاؾدبا٢ُت إلاكغوٕ " ؤوعاؾُا 

اع الٗام ل٩ل ؾُاؾاث البِذ ألابٌُ و٢غا عاث البيخاٚىن وما ٌؿخدب٘ طل٪ مً " هي ؤلَا

الؿُاؾاث وال٣غاعاث ألاوعوبُت والههُىهُت ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الضولُت. ؤما زضمت 

َظٍ الؿُاؾاث وال٣غاعاث، ُٞخم في بَاع بظغاجي؛ خضصجه ؤلاصاعة ألامحر٦بت، زال٫ 

برث ٖىه وػٍغة زاعظُخه و٢تها ٧ىهضا لحزا عاٌـ ب٩ل ن غاخت عثاؾت ظىعط بىف ؤلابً ٖو

ً اإلاكغوٕ  وو٢اخت ؤًًا بما ؾمخه: " الٟىضخى الخال٢ت "، الٟىضخى الخال٢ت التي جَغ

، الهُال٢خه؛ بمٗجى ؤهه ًجب ؤن جى٣لب ألامىع ٖالحها ؾاٞلها ب٩ل ؤ٢ُاع 
ً
ا والالػمت، قَغ

َظٍ اإلاى٣ُت، جدذ ًاُٞاث وقٗاعاث مسخلٟت، ختى ًخم٨ً مسُِ " الكغ١ ألاوؾِ 
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٦ما ًخم الخٗبحر ٖىه ؤخُاها، مً اإلاغوع. ؾىسهو و٢ٟت  ال٨بحر "، ؤو " الجضًض "،

ً الكٗاعاث والُاُٞاث وألاصواث التي ًخم بها الخدًحر  زانت إلاٗاوي َظٍ الٗىاٍو

إلاغخلت اؾخضٖاء " البىض الؿاب٘ " و٦ُُٟت الخدًحر لهظٍ املخُت في ؤظىضة َظا 

ظٍ ألاصواث ٖلى خا ً َو يغ ومؿخ٣بل املخُِ، هٓغا ألَمُت وزُىعة َظٍ الٗىاٍو

ىا وقٗبا وصولت و٨٦ُان ؤنال، و٦ظا هٓغا اللخباؽ بًٗها الكضًض؛ طا٥  البالص، َو

الالخباؽ الظي ٌؿهل اإلاإمىعٍت ٖلى الخًلُل ٧ي ًٟٗل ٞٗله في الىاؽ؛ ٖمىم الىاؽ 

وزانتهم مً الىسبت ٖلى الؿىاء. ؤما في َظٍ الخل٣ت، ٞؿى٣خهغ ٖلى بٌٗ َظٍ 

ً التي بضؤوا ًسخبرون ٤ بٌٗ ؤصواتهم في اإلاُضان، مضي هطج  الٗىاٍو بها، ًٖ ٍَغ

ضا مً  ت الشاهُت والخاؾمت ؤم ؤن ألامغ ًخُلب مٍؼ الٓغوٝ الُىم لالهخ٣ا٫ بلى الؿٖغ

ض..  التًر

1:

مً الٟىضخى )"الخال٢ت "( في اإلاٛغب ل٩ي  حهضٝ ؤصخاب املخُِ بلى بلٙى خالت

 ، غ جضزلهم اإلاباقغ في َظا البلض، بٗض ؤن جضزلىا في ٧ل زىاًا وجٟانُل حؿُحٍر ًخم جبًر

غ طل٪ ًيبػي زل٤ وبهًاط الكغوٍ الظاجُت  بك٩ل ٚحر مباقغ، مىظ ٣ٖىص. ولخبًر

ُت إلاُالباث جبرع طل٪ الخضزل جدذ ؾخاع صٖىة اإلاىخٓم الضولي مً زال٫  واإلاىيٖى

مجلـ ألامً، جدذ مىاص البىض الؿاب٘ إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة؛ ؤي باؾخٗما٫ ال٣ىة 

ًٛ "، اهُال٢ا مما ٧ان  ُٛت " و" بماَػ ت. ولظل٪ وظب زل٤ مك٩ل " ألاماَػ الٗؿ٨ٍغ

ُٛت "  ت والش٣اُٞت، مغوعا بمىيٕى " صؾترة اللٛت ألاماَػ ٌؿمى الخ٣ى١ اللٍٛى

الث الخٝغ الظي ج٨خب به، ونىال لكٗاع؛ والى٣اقاث اإلاهاخبت له، و٦ظا سجا

"ؤقا٫" ؤو "ؤ٧ا٫" )ألاعى( والخٟؿحراث الههُىهُت إلاا ٌؿمى "اإلا٩ىن الٗبري" في 

ػي، ٞال٣ٟؼللمُالبت  الضؾخىعالخالي واملخاوالث اإلاخماوظت لههُىت الٗىهغ ألاماَػ

ٜ مً اإلاحز الٗىهغي الٗغبي،  ؤو " بةٖما٫ البىض الؿاب٘ للمُالبت بدماًت ألاماَػ

ألاباعتهاًض الٗغوبي " ٦ما حؿمُه ؤصبُاث ؤًٖاء الخىُٓم الؿغي؛ "مدبي بؾغاثُل "؛ 
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ض زام الخ٣ا. ل٣ض جخالذ م٣االث وبُاهاث لٗضص مما  َظا الخىُٓم الظي لىا مٗه مٖى

بت مً ٢بُل "  ٍغ ُٛت جخدضر ًٖ مٟاَُم صزُلت ٚو ٌؿمى الجمُٗاث الش٣اُٞت ألاماَػ

م ؤخ٣ُتها ألاباعتهاًض الٗغوبي " جم ع  بُها بإخضار اظخماُٖت ؤو ٧اعزُت ؤخُاها، ٚع

تها )اؾدكهاص الكاب  ٚضعا وضخاًا  عمغ زالمباليؿبت للخمُحز املجالي ومإؾاٍو

مـهىمي " الاخخالٌ ٞسغ الضًً... الخ(، و٦ظا  إًضًا الٗىان٠ الشلجُت و٢ًُت الُٟلت

ـي " إلاباصعجحن في َظا الهضص، ... الخ، ولى٠٣ ٖىض ازيخحن مً ااإلاؼغبي " و" الكعب الٍغ

ت في ٢اصم الخل٣اث.  همىطظا ! ٖلى ؤن وٗغط ٖلى " اؾخد٣ا٢اث " اإلاكغوٕ اإلاخىٖى

ب ـ أ( شعو يتقدم لدى األم  املتحدة ايطالب بتقرير ممري الشعب  -1

  !الريفي

ف" 18"خغهت ٢بل ؾىت مً آلان، بٗشذ ما حؿمى   قدىبر مً ؤحل اؾخلالٌ الٍغ

مها البرإلاا ٟي الؿاب٤ اإلا٣ُم بهىلىضا، ؾُٗض قاٖى، عؾالت بلى ألامحن التي ًتٖز وي الٍغ

٠" )الخغا٥ ؤهُىهُى ػىجحٌرـالٗام لألمم اإلاخدضة،  ، مً ؤظل بصعاط "مك٩ل الٍغ

ه اإلاى٣ُت الكمالُت( يمً مهام اللجىت الغابٗت باألمم اإلاخدضة  الاظخماعي الظي حٗٞغ

ًٖ الضولت اإلاٛغبُت بهٟتها " ٢ىة  )وهي اإلا٩لٟت بخهُٟت الاؾخٗماع(. الغؾالت جخدضر

ٟي. ". ومما ظاء في الغؾالت،  ٠ باؾم "الكٗب الٍغ ً ؾ٩ان مى٣ُت الٍغ اخخال٫" ٖو

ٗه الخغا٥ ال ًيبػي جٟؿحٍر  18ؤًًا، ؤن خغ٦ت  قدىبر ؤن قٗاع " الؿلمُت "، الظي ًٞغ

ؿاوي ٖلى ؤهه اؾدؿالم " ل٣م٘ الاخخال٫ اإلاٛغبي لىا ما صام الضٞإ ًٖ الىٟـ خ٤ بو

غ  و٧ىوي مكغوٕ"، وؤن الخغ٦ت مؿخٗضة للمجابهت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث "... ختى جدٍغ

 ٠ ـ ب " بًٟاص لجىت زانت للٍغ آزغ قبر مً ؤعيىا". ٦ما َالبذ خغ٦ت قٗى ٚىجحٌر

ؿالم"، 
ُ
ؼ٫ اإلا ٟي ألٖا غج٨بت في خ٤ الكٗب الٍغ

ُ
للخد٤ُ٣ في ظغاثم الىٓام اإلاٛغبي اإلا

٠. "جمهُضا إلظغاء ٧ل و٦ظا بـ" بًٟاص بٗشت زانت  إلاغا٢بت ويُٗت خ٣ى١ ؤلاوؿان في الٍغ

غ اإلاهحر".. !  ما ًلؼم جدًحرا لخىُٟظ " الخ٤ في ج٣ٍغ
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ـ ب ـ ب( الرخا يطلب مو األمني العام لألم  املتحدة التدخل لوضع حد  -1

 !نظام الفمل العهمري؛ "األبارتهايد" املغربي ضد األمازيغ  ملا مساه:

ىُت، مٛخىما في هٟـ ؾُا١ زل٤ ا لبلبلت والايُغاب والدك٨ُ٪ في اإلااؾؿاث الَى

ظٍ اإلااؾؿاث اإلاش٣لت بمسخل٠ مٓاَغ الاؾدبضاص والٟؿاص والبحرو٢غاَُت   َ ؤمغاى

، عقُض عازا وػوحخه ؤمُىت بً الكُش ، بالغباٍ الؿُض2014-05-31اإلاخسلٟت، الخ٣ى بخاٍعش 

. الؿُض عازا وػوظخه، هافي بُاليؿان؛ اإلاٟىيت الؿامُت لألمم اإلاخجضة اإلا٩لٟت بد٣ى١ ؤلاو

باإلاٛغب  الخجمع العالمي ألاماَػغيؤمُىت ابً الكُش عثِؿت بٗضما ٢ضما هٟؿحهما ٖلى الخىالي؛ 

" للمؿاولت ألاممُت ما ؤؾمُاٍ ٢ضما لظاث اإلاىٓمت،  الغئِـ الضوليوالؿُض عقُض الغازا 

ؽ " حها الؿُض باإلاٛغب. و  الخلٍغغ خٌى الخمُحز العىهغي يض ألاماَػ مً اإلالٟاث التي ؤصعطٞ 

ٜ ما ؾمُاٍ " مل٠ اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن  ا يض ألاماَػ ىهٍغ عازا وػوظخه ما اٖخبراٍ جمُحزاٖ 

ألاماَػٜ بسجً جىال٫ في م٨ىاؽ "
، وما ؤؾماٍ " بباصة ؤماَػٜ اإلاؼاب بالجؼاثغ مً ٢بل 1

٫ في مظ٦غة الؿُض عازا . ومما ًشحر الٛغابت والظَى 2مُلِكُاث مضٖىمت مً هٓام الجؼاثغ"

للمؿاولت ألاممُت صخب ٢امىؽ عجُب ًخم اؾخضٖاٍئ مً ٢بل املخُِ الههُىـ ؤمٍغ٩ي 

 ً إلاى٣ُخىا مً ٢بُل الؿ٩ان ألانلُحن = ألاماَػٜ؛ بل بهه طَب لالصٖاء ؤن " الاؾخٛىاء "ٖ 

بب " وػٍغ الخاعظُت، الض٦خىع ؾٗض الضًً الٗشماوي في الخ٩ىمت الشاهُت لبى٨حران ٧ان بؿ

لُه 3! ؤماَػُٛخه " ظًً اإلاؿاولحن الؿامُحن في َظا اإلاىهب ٚابٖ  حنَ  ىضماٖ  .. و٧إن اإلال٪ٖ 

ؼ٫ الشاوي ! ما بال ٢بُل بٖٟاء ألاو٫ ٖو  ؤجهما ؤماَػُٛحن، ولم ٨ًك٠ ؤمَغ

َظان مشاالن الزترا١ ؤلاهٟهالُحن للخغا٥. وهي مجغص بقاعجحن ٖاعيخحن 

ا وقإن ؤمشالهما اإلاخىاؾلت ٧الُٟغ َظٍ ألاًام ؤو لىمىطظحن ال ًم٨ً الخ٣لُل مً قإجهم

                                                           
 !له عؤًا آزغ مسالٟا لهما مٗخ٣الن ؾُاؾُان؟.  ـ َل مً ؤ٢بال ٖلى ٢خل َالب ػمُل لهما بال٩لُت، ٣ِٞ ألن  1
ا وظغح  24ـ  بقٗا٫ الٟخىت بٛغصاًت مً ٢بل ؤنض٢اء عازا، بخدٍغٌ مً بغهاع َجري لُٟي، وم٣خل   2 ظؼاثٍغ

 " ٜ  !اإلاأث َى ما ٌؿمُه عازا " بباصة ألاماَػ
ًه ـ بدؿب مُُٗاجىا، الخبر ألاعجر في الاؾخٛىاء ًٖ ص.الٗشماوي في الخ٩ىمت   3 الشاهُت البً ٦حران َى ٞع

م  ىع٥، ٚع جىاو٫ الٗكاء ٖلى هٟـ اإلااثضة م٘ وػٍغة الخاعظُت في ال٨ُان الههُىوي حؿُبي لُٟجي بيٍُى

٨ُت خُجها َُالعي ٧لُيخىن.  بلخاح وػٍغة الخاعظُت ألامٍغ
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ً مً مٗاوي ما ج٨شٟه مشل َاجحن اإلاباصعجحن مً َىاظـ وجىُىي ٖلحها مً  التهٍى

ؤزُاع. ولىا و٢ٟت م٘ مؿخىي ججظع الازترا١ وؤزٍغ ٖلى املخخجحن واإلاىخًٟحن، ؾىاء 

ٞحن( للٗمالت ٖلى مؿخىي ال٣ىاٖض ؤو ختى ٖلى مؿخىي ال٣ُاصة، مً ٢بل عمىػ )م٨كى 

والاعجباٍ اإلاباقغ م٘ مؿاولحن ٦باع، ال بل م٘ مؿاولي اله٠ ألاو٫، ٖلى اإلاؿخىي 

 الؿُاسخي والٗؿ٨غي والاؾخسباعي بال٨ُان الههُىوي.

 
 تكضٜض " ا٭باصتٗاٜز مز ا٭َاطٜؼ " ٚب٬ٟٝ بني صخا ٚطٚدت٘ َزٜض٠ ايعامل ا٭َاطٜػٞ

ػٞ ابضاِٖٝ أعضاب صعاي١ َؿتٛس١ يًغٝز ٚطٜض ايزاخ١ًٝ )يًعًِ، ؾكز بعح املٓامٌ احلكٛقٞ ا٭َاطٜ

 يف املٛمٛع َٓش تاصٜذ تغًِٝ املشنض٠.. ٚست٢ ايّٝٛ، ٫ دٛاب(.

 
 تعاٖض٠ يف ايؾُاٍ ت٪طضٖا ٫ؾت١ عًِ ا٭نارمي١ٝ ايدلبض١ٜ ٚصا١ٜ مجٗٛص١ٜ ايضٜـ
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ٮعًش١ ايضؽاؽ١ " ايعًِ ايجكايف " بتعبرل أمحز عقٝز ع٢ً ؽاسٓات صباعٝات ايزؾع احلا١ًَ ي

 مبعغهض ْايٛت بًٝبٝا؛ ايُٓٛسز ايشٟ ٜزعٛ ي٘ ٜٚبؾض ب٘ أمحز ايزغرلْٞ ٚعزٟ يٝٗٞ ٚغرلُٖا

 

 ّ ٛا ؾٝٗا عُٛ عب١ اييت أقشُ ٕ غٝٛط اًي ٔ ميغهٛ ِ ايشٜ ؾضف عًٝٗا ايقٝاْٝ  ٜٕ ّ ايدلملا ا تعاٖض٠ َأ

عن تٗا يفَ  ٚٝي غ٪  ٌَ ٔ ؼُ ٚي١ ع تكاعػ ايز ٔ ايتغٝبٚ  ُاٖرل املعًَٛنيَ  ٞ اجلا٥ض ".. اي٬ؾتات اجل ١ً " ايضع

ٌ إلْقاف إَاطٜػٔ؟؟ ِ املتشز٠ بايتزخ ٌ ا٭َ ِ تطايب بتد خطٗا ايقٝاْٝ ٌ  !! اييت خططٗاٚ  ٚتطايب بضسٝ

ِ ايضا٥ذ١..  !! ا٫عتعُاص؟؟ ٞ " سغب يػتٗ ز ايعضٚب ٚ " ا٭باصتٜٗا ٕ املػاصب١ ايعضب أ  !!ٜٚكقزٚ
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ثاىٔا: "أنال"
1

 !"  !: "الئت مضٓز الئت

ػي مً الجىىب الكغقي مً اٖم٤ ما ٢ُل في َىا ٥ م٣ىلت ٫ "مجىىن" ؤماَػ

الخضإ بةبضاء ٨ٖـ ما ًخم بيماٍع في الؿلى٥ البكغي، الٟغصي والجماعي ٖلى 

الؿىاء. ؾُا١ و" ؤؾباب هؼو٫ "َظٍ اإلا٣ىلت، ال ٌؿمذ الخحز اإلاخاح َىا لبؿُه ٧ي 

ب ٦شاٞت مٗاهحها ٦ما ًجب. لظل٪ ه٨خٟي َىا بةًغا صَا وجغظمت مٗىاَا لخإَحر وؿخٖى

ظٍ ال٣ٟغة.  َظا اإلا٣ُ٘ َو

٣ًى٫ ٖمي مىحى اوؾُٗض، اإلاكهىع بمى٣ُت ؤٞغقغا )ب٢لُم الغقُضًت( بل٣ب 

 :"  الىِذ ""ؤوسخٝى
ْ
ّض ُت للم٣ىلت هي: "بجها " َاث الىِذ مٍغ . والترظمت الخٞغ

 الخ٣ُ٣ت لى ؤجها الخ٣ُ٣ت. "

.. "املجىىن"،  ىا بسهىم َظٍ اإلا٣ىلت الخ٨ُمت ٫ ؤسخٝى هي بَاع مىيٖى

كىاع "الغعي الجائغ " بدلُلت " مىيٕى قٗاع " ؤ٧ا٫ " وما ًُغخه مً الخباؾاث 

ً ممً حُٛب ٖجهم الخلُٟاث الخ٣ُ٣ُت نىاعت الـخىت.." و اهُالء ألامغ ٖلى ال٨شحًر

ت.  لبٌٗ الكٗاعاث اإلالٛىمت وزلُٟاتها اإلاكبَى

صٖذ بلحها ما  2018هىهبر  25خض ٣ٞض جمذ الضٖىة إلاؿحرة بالضاع البًُاء ًىم ألا 

ٌؿمى "جيؿ٣ُُت ؤ٧ا٫ ".. لالخخجاط ٖلى ج٣اٖـ الؿلُاث في الخضزل لخل مك٩ل 

 الٟالخحن اإلاخًغعًٍ في هاخُت ؾىؽ مما ٌؿمى "الغعي الجاثغ".

٘ ٞحها  و٢بل زالزت ؤؾابُ٘ مً طل٪ هٓمذ " جيؿ٣ُُت ؤ٧ا٫" و٢ٟت ٢بالت البرإلاان ٞع

اُٞاث ٌ ُالبىن  " الكعب ألانلي "ٗخبر خاملحها ؤهٟؿهم اجهم املخخجىن الٞخاث ٍو ٍو

ا " وما٦ضًً  بغخُل الاؾخٗماع، ملمدحن بلى ما ٌٗخبروهه اخخالال ٖغوبُا ٫ "ؤعى جماٚػ

لم ألامم اإلاخدضة مُلبا ؾب٤ ان ؾلم  ا " ٖو في الٞخت جدمل ٖلم ما بؿمىهه " جاماٚػ

ٜ !!!، مظ٦غة إلابٗىزت ألا  "هافي محن الٗام لألمم اإلاخدضة بًٗهم في قإهه، وباؾم ألاماَػ

لدؿلمها بضوعَا لألمحن الٗام للمىخٓم ألاممي ًُالبىن ٞحها َظا ألازحر الٗمل  بُالي"

                                                           
ُٛت حٗجي ألاعى..  1  ـ ؤ٧ا٫، ؤو ؤقا٫ باألماَػ
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 ًٛ ت( لخماًت بماَػ ٖلى جضزل مجلـ ألامً، جدذ البىض الؿاب٘)ؤي بال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

َظا  و٧ل َظا ظٗلىا هغي وظىب جىيُذ ظملت مً ألامىع في ألاباعتهاًض العغوبي !مً 

غح بٌٗ ألاؾئلت.  اإلاىيٕى َو

 *جىيُذ:*

ظٍ اإلاؿحرة والضٖىة بلحها، زُحر ظضا، حهضص ؤمً واؾخ٣غاع ووخضة  - 1 بن ألامغ، فيَ 

باع ٖلُه.. ً، ولِـ مجغص جٓاَغة للخٗبحر ًٖ مك٩ل اظخماعي خ٣ُ٣ي الٚ   الَى

2 - ً ى٫ الَى لىَ  ، هي بن ٢ًُت الٟالخحن اإلاخًغعًٍ بؿىؽ، وبٛحٍر مً اإلاىا٤َ،ٖ 

 ٕ اصلت ًجب الخًامً م٘ اإلاخًغعًٍ مجها والى٢ٝى مٗهم والىًا٫ بلى ظاهبهم الهتزا ٢ًُتٖ 

لى ممخل٩اتهم وؤعواخهم و٦غامتهم. مئىانٖ  ً في اعػا٢هم والَا  خ٣هم في الام

 و ٖلُه، ٞةن َظٍ ال٣ًُت ؛

لى خض ؾىاء؛ *الضولت* ب٩ل ؾلُاتها  - 3 حؿاثل الجمُ٘؛ الضولت واملجخم٘ مٗا، ٖو

خ٩ىمت وبغإلاان و٢ًاء وؤظهؼة ؾُاصًت و٢ىاث ٖمىمُت. و*املجخم٘* ب٩ل جىُٓماجه  مً

 الؿُاؾُت والى٣ابُت واإلاضهُت.

.. وألن الخ٤ في مك٩لت "الغعي الجاثغ" ملخبـ بالباَل، وبك٩ل م٣ٗض، ٞةن 

٘ الالخباؾاث التي جل٠ َظا الخدغ٥ وزلُٟاجه الخ٣ُ٣ُت  الىاظب ٣ًخطخي ٞع

ت، ختى ًخدمل ، الؾُما ؤن َظٍ اإلاؿحرة مجغص  واإلاكبَى الجمُ٘ مؿاولُخه ًٖ ازخُاٍع

مدُت مً ؾلؿلت مدُاث، لها ما ٢بلها وؾ٩ُىن لها ما بٗضَا ٣ًُىا، باٖخباع ؤَمُت 

بي الؿال٠ الظ٦غ. خه في املخُِ الخسٍغ ٍغ  َظا الكٗاع وظَى

ا مً  ٣ًُٞت " الغعي الجاثغ" ٢ًُت حَر اظخماُٖت خ٣ُ٣ُت، ومٓلمت في ؾىؽ ٚو

ا٤َ، ٖلى امخضاص اإلاٛغب، ٦ما ٢لىا.. مٓلمت ًجب الخٗامل مٗها بجضًت ألجها ٢ًُت اإلاى

وباٖخباع َبُٗت وؤظىضة ٦شحر ممً ًخىلىن ؤلاقغاٝ  -٦ما هي مُغوخت  -ظضًت. ل٨جها 

ٖلحها، ٞةجها اؾخدالذ بلى نى٠ ٢ًاًا الخ٤ التي ًغاص بها ؤباَُل.. بل بجها خ٤ ًغاص به 
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لُه، ٞةن الخظع واظب، ألن َظٍ اإلاؿحرة، بطا مهِبت مغ٦بت ال ٢بل للمٛ غب بها. ٖو

 ججاوػها ظاهب الخ٤ ٞحها، ٦ما اؾلٟىا، ٞد٣ُ٣تها هي؛

ؤجها واخضة ازغي مً الدؿلالث والازترا٢اث واملخاجالث الههُىهُت ال٨شحرة  - 4

ب ٖلى الؿالح وال٣خل والخ٠ُ، جدًحرا إلقٗا٫ الٟخىت  التي بلٛذ خض الخضٍع

زلي ببالصها، ٖلى ؤؾـ ٖغ٢ُت ومىا٣َُت، ٖلما بإن بالصها ججىبها والا٢خخا٫ الضا

لى  باث ٖلى الؿالح ٖو ٖهاباث مؿلخت زُحرة ماصلجت ومصخىهت حكٝغ ٖلى جضٍع

ض ٖلى هماطط مجها في ٣ٞغة الخ٣ت  ٞىىن ال٣خل، ٦ما ؾب٤ وؤقغها وؾىطخيء ؤٍػ

غب وبماَػًٛ واإلاخًغعًٍ  – 5  ٖ م  َ غب بن اإلاؿخُٟضًً مً الغعي الجاثغ  ٖ َم

..ً  وبماَػٛ

ًٛ الٓاإلاحن في َظٍ الخالت، َم مٓلىمىن  اة والغخل الٗغب وبماَػ و الٖغ

اء الخلُج وماُٞا  ، إلاهاصعة مغاٖحهم مً ٢بل الههاًىت وازٍغ
ً
وضخاًا، َم ؤًًا

اة والغخل مً ٢باثل ؤًذ  البحرو٢غاَُت والٟاؾضًً مً مسخل٠ مٟانل الضولت )الٖغ

اص وؤًذ ًدحى  وؤًذ بػص٥ وؤًذ ؾٛغوقً وآًذ زباف وؤًذ واخلُم خضًضو وؤًذ مٚغ

غب الهباح والؿٟاالث = اجداصًت ؤًذ ًاٞلمان ال٣بلُت  وؤًذ ٌٗؼة وؤًذ زلُٟت ٖو

ا.. وهي  حَر واجداصًت ؤًذ ُٖا(.. بمىا٤َ بمخٛغن )الغقُضًت( وجاُٞاللذ وبىطهِب ٚو

 بمأث ومأث آلاالٝ مً اله٨خاع اث..

 و لظل٪ بطن؛ ٝ؛

ًٛ )قلُداث.. اإلاك٩لت لِؿ - 6 ى... الخ( وبماَػ ىن.. بىلحزاٍع ذ بحن ٖغب )صخغاٍو

 املخاػهُت... الخ(.

بن، َظٍ " اإلاٗغ٦ت"، وباألصلت ال٣اَٗت، ؾب٤ ووكغها بًٗها وهيكغ بهظا ال٨خاب  - 7

مالثه ُٞما ٌؿمى " مدبي بؾغاثُل باإلاٛغب ال٨بحر"..  بًٗها، هي مً َىضؾت اإلاىؾاص ٖو

َى جىُٓم ؾغي !! ٌكخٛل ب٩ل ٞجىع، " ٖلى ُٖى٪ ًا  بن " مدبي بؾغاثُل " - 8

ماثه "،  داث بٌٗ مىدؿبُه و" ٖػ ،لى نض٢ىا جهٍغ ٗض اًٖاٍئ ا خ٩ىمت ! " َو صولت ٍو
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اٍ اإلاىؾاص الههُىوي ومىٓمت  ٨ُت.. وؾب٤ للمغنض  MEPI" " باآلالٝ،.. ًٖغ ألامٍغ

الم ؤن ٦كٟذ ًٖ وزاث٤ و  حسجُالث، اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ولبٌٗ وؾاثل ؤلٖا

 مىز٣ت بالهىث والهىعة، جا٦ض َظٍ الخ٣اث٤..

وبالٗىصة بلى اإلا٣ىلت التي ؤَغها بها َظٍ ال٣ٟغة، هجضص الغخماث ٖلى "ٖمي " مىحى 

ض الىِذ "!ؤوؾُٗض، وه٣ى٫ مٗه؛ ؤ٧ا٫؟!  ض مً الخىيُذ  " َاث الىِذ مٍغ وه٠ًُ إلاٍؼ

ؿخٗصخي ٖلُه الاؾخيخاط: " ماقا َاث  ْذ.. َاث بال إلاً ًش٣ل ٖلُه ٞهمه َو ِْ
ؤوعٍض الّىِ

 1ْوْػعو گى اػعگ. ! "..

 
، 2ٚبٛصٚى تاؾ٬ٝيت  1ايهاتب، مبٓطك١ إَتػضٕ )ايضؽٝز١ٜ(، أَاّ بٛاب١ َؾضٚع بٛصٚى تاؾ٬ٝيت 

ايشٟ أقاَ٘ ٜٗٛرٜإ فْٗٝٛٝإ ع٢ً أصامٞ تؿٛم َغاستٗا َغاس١ غظ٠ ٚايشٟ اْتظع َٔ ايؿ٬سني 

زٜٔ ايكبًٝني؛ آٜت عطا ٚآٜيت اف املإ. ٚيف ايقٛص٠ ايجا١ْٝ َع ايؿكضا٤، َضبٛ املاؽ١ٝ َٔ صسٌ ا٫ؼ

أسز ايضعا٠ ايضسٌ َٔ قب١ًٝ آٜت َضغار، َٔ ا٫ؼار ايكبًٞ آٜيت اف املإ، باجلاْب اجلٓٛبٞ املغُٛح 

 شلِ ؾٝ٘ بايضعٞ بٗشٙ املٓطك١، بعز َقارص٠ اجلاْب ايؾُايٞ ايشٟ أقِٝ ؾٝ٘ َؾضٚع بٛصٚى.

                                                           
ُت: بن ن  1 ُٟخه(.. ومٗىاَا  ــ ومٗجى جغظمخه الٗغبُت الخٞغ في ٢ُب اعحى خصخًى )جدى٫ صون صوعاهه ألصاء ْو

 َىا مشٌل ٣ًابله في الٗغبُت: في ألامغ  "بن ".
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 االىتكال للعنل املغلحالزعْٗ إىل  -ثالجا 

 !!!ّتؾهٔل مٔلٔؾٔات لشلو 

بي، ًغوج الحضًث، بلىة  مع َظٍ اإلاغاخل اإلاخلضمت مً مكغوع املخُِ الخسٍغ

عً الؿالح في اإلاؼغب، الؾُما مىظ اهدكاؾ زالًا الحازام ؤؿُىؿاع التي حكغؾ 

باث اإلاؿلحت والتي ؤَللذ خملت صعائُت زُحرة، على ؤؾاؽ عغقي،  على الخضٍع

عى الجِل للخمغص، مؿخدًغة بيُت الجِل اإلاؼغبي اإلاىبني، ؤؾاؾا على العىهغ جض

غي.. وحاءث إقاعاث ؤزغي مخلاَعت حكيل ولها إهظاعا ًجب ؤن ٌكعل  ألاماَػ

ى ما ًُغح حملت مً ألاؾئلت الحغحت..  الهباح ألاخمغ عىض الجمُع.ػ َو

م الؿغي: هل جم الكغوع في جإؾِـ "بِكمغهت مخإمؼػت" مً زالٌ الخىظُؿ

بي  "مدبي إؾغائُل في اإلاؼغب الىبحر"؟ ال١ الٗمل الخسٍغ َل بضؤ الٗض ال٨ٗسخي إَل

اب بخىوـ إلاىانلت وبجمام مسُِ  اإلاؿلر باإلاٛغب والجؼاثغ ومىعٍُاهُا وبخُاء ؤلاَع

الخضمحر والخغ١ والخ٣خُل والخهجحر ب٣هض جغؾُم الخ٣ؿُم وج٨َغـ الخُٛحر الضًمٛغافي 

٤ مىظا  ث جهجحر ألاٞاع٢ت، جمهُضا لخٗمُمه ٖلى باقي ألا٢ُاع اإلاٛاعبُت؟بلُبُا ًٖ ٍَغ

بازخهاع، َل اهُل٤ الك٤ اإلاٛاعبي في مسُِ ٦بحر مٗلمي املخاٞٓحن الجضص 

٨ُت في والًاتها ألازحرة، اإلااعر وألاهتربىلىجي  ً ٖلى ؤلاصاعة ألامٍغ ـ اإلاؿٍُُغ " بغهاع لَى

ل ] ٢غن وؾيخحن [ مً الخىٓحر ، الظي ٚاصعها بلى الجخُم ٢بل ؤًام، بٗض ٖ" مغ ٍَى

ب وج٣ؿُم وبٖاصة اخخال٫ ٧ل ؤ٢ُاع ألامخحن الٗغبُت  والخسُُِ لخضمحر وجسٍغ

غؾم الخُِ لهىإ ال٣غاع  وؤلاؾالمُت، ٦ما ٧ان ًضٖى نغاخت و٦ما ٧ان ٨ًخب ٍو

 بالبِذ ألابٌُ والبيخاٚىن، ٦بحر الههاًىت َظا؟.

ؤناب الٗغا١ وصمغ ؾىعٍا وخل الظي  مسُِ الخغاب الههُىـ ػغبيَل بلٜ 

بٖهاعا ٖلى الُمً و٢ؿم ٢بل طل٪ الؿىصان وػٕع بظوع الٟتن الُاثُٟت واإلاظَبُت 

والٗغ٢ُت واإلاىا٣َُت... ووسج قب٨ت مً زالًا الخضمحر الىاثمت في ٧ل م٩ان ٖلى مضي 

ى الُىم بهضص  ُت ألامخحن.. َل بلٜ َظا املخُِ مبلٛه في جضمحر اإلاكغ١ الٗغبي، َو زٍغ
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ب٦ما٫ الك٤ الشاوي مً بغهامجه، بالخىظه بلى الك٤ اإلاٛاعبي الظي بضؤٍ خل٠ الىاجى 

ض ؤَلها وبقٗا٫ ٞخُل الٟخىت بحن ؤبىائها مىظ ؾب٘ ؾىىاث؟  بخضمحر لُبُا وحكٍغ

مىاؾبت َظٍ ألاؾئلت ال جضزل في التراق٤ بُيىا وبحن بٌٗ ٖمالء اإلاىؾاص مً 

اجلتهم َىا٥ ؤو ٦ك٠ زضمت مً زضماتهم خحن آلزغ، ٧لما ٞطخىا حؿللهم َىا ؤو مس

ً اؾخسباعي َىال٪ جدذ بقغاٝ  هم لخ٩ٍى لل٨ُان الههُىوي وظِل خغبه وزًٖى

حر وػٍغ الاجهاالث الههُىوي اإلا٩ل٠ بخجىُض الٗمالءؤًىب كاعة،  ٞى الجىضإلاان  ٖو

شخهُا.. ال، لِـ لهظٍ ألاؾئلت اعجباٍ  هخاهُاَىمؿدكاع هخاهُاَى، ؤو ختى 

 إلاٗخاصة بُيىا وبحن الٗمالء مً خحن آلزغ.باإلاىاوقاث ا

مىاؾبت َغح َظٍ ألاؾئلت َى ما بضؤ ًلخ٣ُه اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ مً 

ُب ٣ًترب مىا ٦ما ج٣ترب قٗلت الٟخُل مً نا٤ٖ  بت جىظع باهٟجاع َع جدغ٧اث مٍغ

 الٗبىاث. وبل٨ُم بٌٗ مً َظٍ اإلاغنىصاث.

رحشٚش انمجبٚم األيبصٚغٛخ " يٍ ـ يُٓٙ ٚذػٕ نهزؼجئخ انًغهحخ ل"  1

 االحزالل انؼشٔثٙ انجضائش٘ !

في م٣ابلت له م٘ املخُت  ؿغخاث منهي ، صٖا اإلاضٖى2018ًىهُى  06ًىم في 

ُاهُت الظاجٗت الهِذ ا٫ " ت" لالؾخٗضاص والاهسغاٍ BBCالبًر " ؾ٩ان "ال٣باًل الجؼاثٍغ

وجحزي وػو وبىمغصاؽ في الخٗبئت اإلاؿلخت لؿلخ مىا٤َ ال٣باثل )والًاث بجاًت 

غة وظُجل ومُلت واإلاضًت( ًٖ الجؼاثغ التي  ج والبٍى ٍغ ٍغ وؾ٨ُ٨ضة وؾ٠ُُ وبغط بٖى

ُٛت مجها ومً ٢م٘ ظِكها  غ" صولت ال٣باًل " ألاماَػ ا " صولت مدخلت " ًجب جدٍغ ٌٗخبَر

تها !!!.  وقَغ

ـ انذغٛشَٙ ٚذػٕ إنٗ إَشبء لٛبداد يذَٛخ رذػًٓب لٕاد يحهٛخ  2

 يغهحخ !

ًىم مً صٖىة ٞغخاث منهي للخٗبئت مً ؤظل بَال١ الٗمل اإلاؿلر بالجؼاثغ، بٗض 

ض ؤلال٨تروهُت ؤخمض الضػحروي٦خب  ـ "، ألا٦ثر م٣غوثُت  ٖلى ؤٖمضة الجٍغ " َؿبٌر
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دا ًضٖى ُٞه بلى بوكاء ٢ُاصاث مضهُت جضٖمها ٢ىاث  باإلاٛغب، م٣اال واضخا ونٍغ

 .مدلُت مؿلخت !

٤ ما ٌؿمُه  ىا٫ الخ٨ٟحرالضٚحروي في م٣اله وسج ٖلى مى الاؾتراجُجي ٖلى ٍَغ

 ، في  " جاماػػا الىبري "مىاؾباث مسخلٟت وفي م٣االجه ال٨شحرة ب بوؤنض٢اٍئ وخلٟاٍئ

ت  ت الههُىهُت الجضًضة اإلاؿماة هٍٓغ ت "ألاكُاب ألاعبعت"بَاع الىٍٓغ ؛ َظٍ الىٍٓغ

ت  غاؾ "التي وسخذ هٍٓغ ُض بً ػىعٍىن. صًـاإلاٗخمضة مىظ ألاب اإلااؾـ  " كًم ألَا

ت التي ٌٗخمضَا الخىٓحر الجُى ـ اؾتراجُجي الجضًض  "ألاكُاب ألاعبعت" هي الىٍٓغ

ت مىظ ايُغاٍع إلاغاظٗت ؤَغوخاجه  ت والاؾخسباٍع لخ٩ىماث وؤظهؼة ال٨ُان الٗؿ٨ٍغ

٣ٖب الهؼاثم التي مجي بها والتي صٞٗخه لاله٨ماف بض٫ الخىؾ٘ بٗض اوسخابه مً بحروث 

ؼة ت الجضًضة  وظىىب لبىان ٚو صون قغوٍ وؾِىاء وبن بكغوٍ.. وج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

ليي جلىم إؾغائُل الىبري، ًجب ؤن جلىم " هغصؾخان الىبري ٖلى اإلاٗاصلت الخالُت: 

لسخي  " و"جاماػػا الىبري" وبالص الىىبا الىبري " التي " ًجب " ؤن جمخض مً املخُِ ألَا

ت قغ٢ا، ومً البدغ  ألابٌُ اإلاخىؾِ قماال بلى صولتي ٚغبا بلى صخغاء ؾُىة اإلاهٍغ

 اخل ظىىبا.ؿبىع٦ُىا ٞاؾى ومالي وال

لى مؿخىي اإلاٛغب ألا٢صخى  لُه، ٞةن الضٚحروي ال ٨ًٟغ ج٨ٟحرا بؿُُا ٖو ٖو

سُِ ٖلى مؿخىي "  وخؿب، وبهما ٖلى اإلاؿخىي الجُى ـ ؾتراجُجي.. بهه ال ٨ًٟغ ٍو

م الىاؽ إلا ت والش٣اُٞت " التي جم بها جىٍى ضة ؾىىاث بكٗاعاث وعمىػ " الخ٣ى١ اللٍٛى

حن اإلاىُلُت )بابٛاثُا(ٖلحهم َظٍ  ان "، ٦ما ٖبر ؤخض اإلاش٣ٟحن الًٍٗى ٖابغة لألَو

ا؟ وبُ  ى ًىا٢ل معي " ٖلم " جاماٚػ ٗضٍ الش٣افي الخالو !. ٟٞي م٣اله، الكٗاعاث ًىما َو

ش اإلاظ٧ىعًٍ، بٗىىان  ضة والخاٍع ض بٗ" لُبُا وعىامل ؿكل الحل الؿلمي.." وبالجٍغ

ت بلى ؤن الىمىطط اللُبي َى  ُم الخغ٦ت اإلاخإمٚؼ جدلُله للىي٘ في لُبُا زلو ٖػ

٣ُا "  الىمىطط اإلاشا٫ لال٢خضاء به ٖلى مؿخىي ٧ل ؤ٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي، ؤو " قما٫ بٍٞغ

بُت الظىضاث األ بطا اٖخمضها زُاب َظٍ الخغ٦ت اإلاغجبُت ب  .اإلاٗلىمتخسٍغ

ت، في زخام م٣اله:و٦سالنت لخدلُله ٣ًى٫ الضٚحروي، ٦خ  ىنُت مغ٦ٍؼ
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ؤزبدذ ؤن الكٗب ًدمي  2018 -2011... وزخاما، ٞةن ججغبت لُبُا زال٫ ؾىىاث "

هٟؿه مً َُٛان الخ٨م الٟغصي اإلاغ٦ؼي ومً جهب الخا٦م اإلاغ٦ؼي واإلا٣غبحن مىه 

جىظُماث مضهُت حؿحر قؤون البىاصي، واإلاضن، بىاؾُت كُاصاث للثرواث بىاؾُت 

صعوؽ ؾُاؾُت خٌى مؿخلبل ، وهي اث مدلُت مؿلحتمضهُت جضعمها كى 

لُا والؿاخل لها، وزانت ٖىض  لُبُا مسخبرا، حٗخبر الضًمىكغاَُت في قماٌ اؿٍغ

همىطج الحؼبُت طاث الجىاخحن العؿىغي واإلاضوي في ججغبت خؼب  ظهىع هىع مً

بت اإلاايُت. اللُبى  " في ألاقهغ ال٣ٍغ

يٛهٛشٛبد ٔأخشٖ رؼضف ــ ديبء يغذٔسح ٔجًؼٛبد رذػٕ نزأعٛظ  3

 ػهٗ أٔربس انفزُخ ثخطبة ػُصش٘..

ماًى ألازحر،  19مإؾاة اٚخُا٫ الكاب ٖبض الغخُم بضعي )ابً ٧لمُم( ًىم  ٖلى بزغ

ت والبٌٗ آلازغ  المي بحن بٌٗ الُالب مً ؤنى٫ صخغاٍو وفي زًم التراق٤ ؤلٖا

ُٛت، جىاصث ؤوؾاٍ مً " الخغ٦ت الش٣اُٞت  ُٛت " اإلاىدضع مً ؤنى٫ ألاماَػ ألاماَػ

 لخإؾِـ مُلِكُاث للضٞإ الظاحي إلاىاظهت مً ؤؾمتهم َظٍ ألاوؾاٍ ب

ت مً الجمُٗاث التي جيؿب  الٗغوبُحن الهمج. وفي هٟـ الؿُا١ ؤنضعث مجمٖى

٠ ألاقم بُاها جم طًُله بخى٢ُ٘  ظمُٗت جيؿب هٟؿها،  20هٟؿها، ػوعا، إلاى٣ُت الٍغ

ُٛت ؤٖلىذ ُٞه إلاا ؤؾمخه  ػي والضولي" ابهخاها، لألماَػ جىضًضَا بما  لغؤي الٗام ألاماَػ

ُٛت  ونٟخه ب: " الاٖخضاءاث الهمجُت التي َالذ مىايلحن للخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

بمى٢٘ زاػة، و٧ل ؤق٩ا٫ الٗى٠ اإلااصي واإلاٗىىي الظي جخٗغى له الخغ٦ت بٗضة مىا٢٘ 

 !ابُت الٗغوبُت. " ظامُٗت )ؤم٨ىاؽ، زاػة، ؤ٧اصًغ، وظضة....( مً َٝغ الجماٖاث ؤلاَع

ابُت  م ب " الجماٖاث ؤلاَع َظا ًٖ اإلاى٠٢ اإلاىضص لغصوص ٞٗل مً ونَٟى

بزغ اٚخُالهم للكاب اإلاٛضوع ٖبض الغخُم بضعي. ؤما مُالبهم في البُان  !،الٗغوبُت. " 
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ٞمما جم ؤلالخاح ٖلُه يغوعة  1الظي ًىُب٤ ٖلُه اإلاشل " يغبجي وب٩ى وؾب٣جي واق٩ى "

٘ ٧ل ؤق٩ا٫ ا :ٞع ُٛت اإلاٛغب ". ومما ظاء بالخٝغ ب واٖخماص صؾخىع ٣ًغ ب " ؤماَػ  لخٍٗغ

بالحهاع، التهمِل،  ول ؤقياٌــ عؿع "...  الخهجحر اإلامىهج يض ، الخعٍغ

ؽ ؼُت اإلاؼغب.، وإكغاع صؾخىع صًملغاَي قىال ومًمىها ًلغ بألاماَػ  !.. ". إماَػ

يخان لىظهحن " با لٟذ الاهدباٍ جضٍو
ُ
عػًٍ " و" ٢اثضًً " في ًٞال ًٖ ٧ل َظا، ج

عضي الخُاع اإلاخإمٙؼ بزغ مإؾاة ٧لُت ؤٚاصًغ. ٟٞي خاثُحهما بالٟاٌؿبى ٦خب ٧ل مً 

ياعثِـ ما ٌؿمى لُهي  ىف و حمعُت ؤؿٍغ ت عبض الىاخض الضٍع ًشحران الؼواب٘ الٟخىٍى

ض مً  عمغ زالم٦ما ٞٗلىا م٘ قغ٧ائهم في ؤعبُٗيُت الكاب اإلاٛضوع آلازغ  ٢بل ؤٍػ

ضي لُهي ؤهخدل نٟت ؤباء وؤولُاء َلبت ؤ٢الُم الغقُضًت وجىٛحر وووػعاعاث ؾيخحن. ٞٗ

" هدً ؤباء وؤمهاث حهت ؤؾامغ/ وػا٧ىعة ٞإنضع بُاها عجُبا ومطخ٩ا ًبضؤ بٗباعة: 

الجىىب الكغقي هغؾل ؤبىاءها مً ؤحل الخدهُل الجامعي... الخ " زم بعض طلً 

 !. Addi Lihiُت، زم بالـغوؿُت ًظًل البُان بالخىكُع الخالي: ع لُهي بالعغب

في َظا البُان ــ الظي و٢ٗه باؾم ؤباء وؤمهاث ظهت الجىىب الكغقي)/ ؤؾامغ( ] مً 

مً ألاباء وألامهاث بجهت الجىىب الكغقي ٞىيه لُهضع بُاها باؾمهم؟ ومتى وؤًً 

 خضر طل٪؟ [ ــ ًخدضر اإلاضٖى ٖضي لُهي:

عخضاءاث وجدغقاث اللاعضًحن "... هساؾ على ؤبىائىا في مىىاؽ وؿاؽ مً ا

اللىمجُحن )ؿهُل الُلبت اللاعضًحن َم جُاع ماعهس ي لُيُني وال عالكت له 

باللىمُت العغبُت؟ !(. وهساؾ على ؤبىائىا في مغاهل وؤواصًغ مً وخكُت وبُل 

ى... "... الخ. عخبرون ؤهـؿهم ممثلحن للبىلحزاٍع  َلبت واؿضًً مً ؤكالُم حىىبُت َو

ىف في هٟـ الُىم )وبىٟـ الىٛمت ا ًُت ٨ًخب ػمُله الضٍع ماًى  21لخدٍغ

 اإلااضخي(:

                                                           
لى ما ٌؿمُه   1 ا ٖلى الؿِبت ٖو ًىا ألي جهٝغ ًضزل في ْاَغة " قٕغ الُض " التي جٟخذ الباب مكٖغ ــ م٘ ٞع

 صوع٦هاًم " ألاهىمُا ".
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ؤبىاء الجىىب الكغقي/  عائالث الُلبت" في ػُاب الحماًت ألامىُت الالػمت، 

)مً هي َظٍ  جخضاعؽؤؾامغ الظًً ًضعؾىن بجامعاث ؤواصًغ ومغاهل ومىىاؽ 

مً  اإلاهضصًً ملترخاث عملُت لحماًت ؤبىائهاالعائالث ومتى وؤًً واهذ جخضاعؽ؟( 

 كبل مُلِكُاث مؿلحت..!!!".

 ـ انًُؼطف انُٕػٙ انخطٛش ٔيؼبَٙ ْزِ انذػٕاد نهؼًم انًغهح.. 4

ض ؤن هُُل الخضًض في ٖغى ظملت مً اإلاُُٗاث الض٣ُ٢ت، ٖلى ؤَمُتها،  ال هٍغ

عبدا للى٢ذ وجسُٟٟا ٖلى ال٣غاء. لظل٪ ه٣خهغ باؾخٗغاى بًٗها التي حؿاٖضها ٖلى 

جى جاع٦حن اؾخيخاط ما ًيبػي اؾخيخاظه ل٩ل واخض مً ال٣غاء، ٧ل خؿب َغح ؤؾئلت اإلاٗ

 ٢ىاٖاجه.

ُٛت  ؿغخاث منهي؛ـــ ؤ ت ألاماَػ َى ٖاٝػ ٖلى الُٛشاعة مً مى٣ُت ال٣باًل الجؼاثٍغ

املجاَضة واإلا٣اجلت، بكغاؾت لالخخال٫ الٟغوسخي،. و٢ض ؤُٖذ ٢اصة ٦باع مً الُٗاع 

ً م بللاؾم ؛ الكهُض الش٣ُل مً ؤمشا٫ ال٣ُٟضًً ال٨بحًر خؿحن ؤًذ واإلاغخىم هٍغ

ش الخؼاثغ املجُض ٦مهض لشىعة وخغ٦ت خماص ى٣لب ٖلى جاٍع ىه ٍو . ازخاع ؤن ًيك٤ ٖلى َو

ىُت ؤلهمذ الخغ٧اث الخدغعٍت في الٗالم ؤظم٘؛  . ازخاع ؤن زىعة اإلالُىن قهُضجدغع َو

ً ٜ ألاقاوؽ اإلاٟخسٍغ ش ألاماَػ ت التي ٨ًشٟها جاٍع ب والُٛىعًٍ، صوما،  ًيؿلخ ًٖ الغمٍؼ

ٜ ب " ببؼاهْحْن " = الٗمالء  ٖلى ٖغوبتهم وبؾالمهم. ازخاع ؤن ٩ًىن ٦بحر ما ٌؿمُه ألاماَػ

ا، ًدغم ٦بحر ببؼاهحن ٖلى ؤن ًا٦ض ٖلى ؤن والخىهت.  في مضازالجه، بمىاؾبت وبٛحَر

ٜ ال٣باثل، ٜ ال ٖال٢ت لهم بالجؼاثغ وال بالٗغب وال باإلؾالم، وؤن ؤماَػ ومجهم  ألاماَػ

ى ما خظا به لُٗلً هٟؿه " عثِؿا " لخ٩ىمت ما٢خت ب "  ٖاثلخه َم مً ؤنى٫ حهىصًت. َو

ال٣باًل " )خاقا ال٣باًل املجُضة َظٍ ال٣ظاعة(. وؤًً؟ صازل ال٨ىِؿذ الههُىوي وبلى 

ابي 2012ظاهبه هاثب عثِـ ال٨ىِؿذ و٢تها ) ( اإلاضٖى صاوي صاهىن، ؾٟحر ال٨ُان ؤلاَع

 باإلاىخٓم ألاممي. )ؤهٓغ الهىعة !(.الههُىوي الُىم 

و مً ؤَم الى٣ِ في "البرهامج الخدغعي" للٗاٝػ الغثِـ ! ه٣ُخان جدُٓان 

ما:  ت، َو ( ٞخذ ؾٟاعة "بؾغاثُل " بمجغص اؾخ٣ال٫ صولخه ًدبٗه ٢اهىن ؾً 1باألولٍى
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"الؼواط اإلاشلي" خُض ًد٤، بمىظب ال٣اهىن، ؤن ًتزوط الغظا٫ بالغظا٫ واليؿاء 

 !. باليؿاء

ً ؤخمض الضػحروي؛  ــــ ب َى ؤخض عواص الخُبُ٘ م٘ ال٨ُان الههُىوي واإلاٗتًز

بٗال٢اتهم مٗه وبىٓامه الٗىهغي املخخل. ٦ما ؤهه نض٤ً ل٣ضماء ظِل الخغب 

الههُىوي " الدؿاخا٫ " ومجهم واخض مً عواص الازترا١ الههُىوي الكغؾحن الُىم؛ 

ابُت زال٫ خغب ؤ٦خىبغ ذ الٗهاباث ؤلاَع الظي ؾ٣ِ ُٞه قهضاء مٛاعبت  1973 ظٍغ

ابي ؾُمىن ؾ٨حرا  ٦شحرون مً الٟضاثُحن وظىىص الجِل اإلاٛغبي ٖلى الؿىاء؛ ؤلاَع

ه ل٩ل ما َى ٖغبي وبؾالمي.  ُٛت و٦َغ )ؤهٓغ الهىع !(. الغظل ال ًسٟي حٗهبه لألماَػ

خاو٫ م٘ مً ؾُاؾؿىن ٢بل ؤؾابُ٘ الخىُٓم الؿغي: " مدبي بؾغاثُل "، ؤن ًاؾـ 

ٌ ؤ٦ث ػي اللُبرالي "، صون ظضوي لٞغ ر مً مغة خؼبا ٖغ٢ُا جدذ بؾم " الخؼب ألاماَػ

ت. ذ له ل٣ُامه ٖلى ؤؾـ ٖىهٍغ  الؿلُاث الخهٍغ

ٗض  مً " هًاالجه " اإلاكهىعة ؤًًا صٖىاجه اإلاخ٨غعة لخ٣ىحن " اإلاشلُت الجيؿُت ". َو

٨ُت و٢تها،  طعوة  عان ؤوباما،بام٣اله الظي ٌؿخ٣ىي ُٞه بغثِـ الىالًاث اإلاخدضة اإلاٍغ

ت و" ملخاخُت " اإلاشلُت الجيؿُت إلاىاَجي اإلاٛغب  َظٍ الضٖىاث التي ؤلر ُٞه بدٍُى

٣ُا"  .1الٗغبي، ؤو ما ٌؿمُه قٗب "قما٫ بٍٞغ

الظي  " مدبي إؾغائُل "َى وظه مً وظٍى الخىُٓم الؿغي:  ج: عضي لُهي

ض مً ٖ كغة آالٝ ًٖى !؟ ًخجاوػ ٖضص ؤًٖاثه ـ بدؿب ج٣ضًغاث الخىُٓم هٟؿه ــ ؤٍػ

ى مستر١ للخضوص؛ ؤي ؤن الخىُٓم مخىاظض في ٧ل ؤهداء اإلاٗمىع. َل ًخٗل٤ ألامغ بما  َو

حن ب " الهُاهُم "؟؛ ؤي الٗمالء  ٌؿمُه اإلاىايل اإلاٛغبي الخ٣ضمي ظا٧ىب ٧َى

 اإلاخٗاوهىن م٘ اإلاىؾاص !؟.

الغظل َى عظل حٗلُم ابخضاجي.. ناخب ؾىاب٤ َى آلازغ. ٢طخى السجً بتهم 

 ؤزال٢ُت مجها اٚخهاب ٢انغ؛ َٟل ط٦غ.

                                                           
ضة َؿبٌرـ ؤلال٨تروهُت   1 ش ــ ظٍغ  بخاٍع
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ىف؛  بال٨حرو في مإؾاة اإلاٛضوعًٍ  مً ؤَم مً ٧اهىا ًىٟسىن ص: عبض الىاخض الضٍع

 ؾُمىن ؾىحراٖمغ زال٤ ومدؿً ٨ٞغي. َى ؤًًا مً ألانض٢اء الخمُمحن للمضٖى 

؟ في ظِل الخغب  اإلاكاع بلُه آهٟا والظي َى ؤًًا، ًٞال ًٖ مايُه/خايٍغ

 ـ ما ٌؿمى " ظمُٗت الهضا٢ت اإلاٛغبُت ؤلاؾغاثُلُت " !. )ؤهٓغ الهىعة !الههُىوي، عثِ

 .(! في ٣ٞغة الازترا١ الؿُاسخي

 ــ رزكٛش نؼم انزكشٖ رُفغ انًٕيٍُٛ.. 5

باث  ل٣ض جدب٘ الجمُ٘ جٟانُل ما ٌؿمى ب " مٗهض ؤلٟا ؤلاؾغاثُلي " والخضٍع

ت للمٛاعبت، في ؤ٦ثر مً مى٣ُت في ٧ل ظهاث البالص ، وبةقغاٝ نهُىوي مباقغ الٗؿ٨ٍغ

ت ٧اهذ، باألصلت  باث الٗؿ٨ٍغ جىالٍ يباٍ في ظِل خغب ال٨ُان ومسابغاجه. الخضٍع

يهىصا ال٣اَٗت، بخإَحر بًضًىلىجي جلمىصي لخازام الجِل الههُىوي، الًابِ 

ٌؿاٖضٍ في مهامه يباٍ جابٗىن ٌو " علم جاماػػا " ! و خامال للخلمىصؤؿُىؿاع، 

وسخي ول٣هغ ؤلالحزي الظًً لبًٗهم بقغاٝ إلاُلِكُاث بإ٦ثر مً للخغؽ الغثاسخي الٟغ 

٣ي.  بلض بٍٞغ

اجُت؟ " ٢ض ـ  بن ؤنض٢اء َاالء الهُاهُم اإلابشىزحن ُٞما ٌؿمى " الجمُٗاث الهٍى

 ؾب٤ وجدضزىا في ؤ٦ثر مً بُان لهم ٖما ٌؿمىهه " ألاباعتهاًض اإلاٛغبي ".

لضٖىاث الٗغ٢ُت اإلامهضة ٫ " بن ؤخض ؤنض٢اء َاالء " ببؼاهحن " وؤخض عمىػ اــ 

الٟىضخى الخال٢ت " باإلاٛغب واإلاٛغب ال٨بحر، ٢ض ؾب٤ وج٣ضم، ٢بل بً٘ ؾىحن، بمظ٦غة 

ًُالب  هافي بُالي،ؾلمها إلاٟىى ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة لخ٣ى١ ؤلاوؿان الؿُضة؛ 

ٜ؟ ٜ مًجضزل اإلاىخٓم ألاممي، وجدذ البىض الؿاب٘، لخماًت ألاما!؟ ٞحها باؾم ألاماَػ  َػ

 ألاباعتهاًض العغوبي !

)...( 
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" ايٓاؽط ا٭َاطٜػٞ " صؽٝز أطْاٟ ٜضؾع ٜاؾط١ تؿنض نٌ ؽ٤ٞ ٚيف ايقٛص٠ ا٭خض٣ ْؿػ " 

ضلٌُ  اي٢ُٓٝ يف ا٭ع٢ًايٓاؽط " َع أسز َٛدٗٝ٘؛ امل٪صخ ايقْٗٝٛٞ ر. إٜػاٍ بٕٓٛ ٚيف ايقٛص٠ 

 بٓزقٝت٘ ٜٚكٍٛ: ٖشٙ ا٭صض ٫ تتغع شلٜٛتني.
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 ف١ْٝٛٝٗ َ٪طض٠ يًعٌُ يف أيؿا اإلعضا٥ًٝٞ باملػضب . ٚتزٜٚٓات ٚتٛدٝٗاتفٛص 

بي ال٣اضخي بخضمحر اإلاٛغب وج٣ؿُمه  ٦ىا ٢ض ؤزغها ووكغها مىيٕى املخُِ الخسٍغ

الث جخماؾ٪ في بَاع ال٣ُب الغاب٘  ٖلى ؤؾـ ٖغ٢ُت ومىا٣َُت بلى زمـ صٍو

ُما بُجها وم٩ىهاث ال٣ُب وألا٢ُاب لأل٢ُاب ألاعبٗت ال٨بري، وجدىاخغ ُٞما بُجها ٞو
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ألازغي، ٖلى ؤؾـ ٢ىاٖض املجخمٗاث ؤلاه٣ؿامُت؛ ولٗلها ؤَم مضعؾت ٖلمُت في 

 ألاهتربىلىظُت وزؼاها اؾتراجُجُا للخىٓحراث الاؾخٗماعاًت، مىظ ٖضة ٣ٖىص.

ؤحها اإلاٛاعبت !.. ٦ىا ٢ض هبهىا بلى بى٪ ؤَضاٝ َظا املخُِ الظي ًغ٦ؼ ٖلى زالر 

غ املخُِ والتي حك٩ل م٣ىماث املجخم٘ اإلاٛغبي بك٩ل زام مؿخىٍاث  لدؿهُل جمٍغ

واإلاٛاعبي، بك٩ل ٖام، ه٣هض اإلاىخضاث الشالر؛ الضًً ؤلاؾالمي والٗغوبت والضولت؛ 

 َظٍ اإلا٣ىماث الشالر التي جىخض املجخم٘ وج٣ىي جماؾ٨ه.

اجطخذ ٧ل ؤحها اإلاٛاعبت !.. ٦ىا ٢ض خظعها مً مٛبت الاؾخسٟاٝ مما ه٣ضمه ل٨م، و 

 مغة صخت ونىاب ما ٦ىا هدظع مىه.

ؤحها اإلاٛاعبت !.. ل٣ض ط٦غها مغة بما ًيبػي الخظ٦حر به مً مٗاوي ما ٦ىا هغنضٍ مىظ 

بً٘ ؾىحن باإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘. نض١ البٌٗ واؾتهؼؤ البٌٗ آلازغ 

 غون.٢بل ؤن ٨ًدكٟىا ؤجهم ما ٧اهىا ٌؿتهؼثىن بال مً ؤهٟؿهم وما ٧اهىا ٌكٗ

ؤزغها وهبهىا وخظعها وط٦غها، ٞخظ٦غ البٌٗ وؤنغ البٌٗ ٖلى ؤال ًخظ٦غ.. وم٘ ٧ل 

 طل٪ لً همل مً الخظ٦حر.

ا هي نغزت ؤزغي، هغظى ؤال جضاَمىا ألاخضار ٞخ٩ىن  لً همل مً الخظ٦حر.. َو

 ألازحرة:

بالصها في زُغ، في زُغ ظضي  !ًا ٧ل اإلاٛاعبت  !ؤحها الىاؽ  !" وا ٖباص هللا 

ا ٧ل اإلاٛاعبُحن!ىصي ووظ .. ًا ؤق٣اءها في الجؼاثغ وفي مىعٍخاهُا وفي جىوـ وفي لُبُا ! .. ٍو

زُغ ماخ٤ ال ًسخل٠ في شخيء ًٖ الخُغ بن مٛغبىا ال٨بحر ٖلى بٗض زُىاث مً  !

 الىاٝػ مىظ ؾىحن. الظي ؤزسً مكغ٢ىا ال٨بحر

م ؤن ألاوان ٞاث ل٣ض ٢لىا و٦غعها الضٖىة للخغ٦ت ٢بل ٞىاث ألاوان. وألان ها٦ض ل٨

امل الؼمً مدّض   ص، بل وخاؾم.ولم ًب٤ لضًىا بال َامل الخضاع٥. ٖو

 ٞهل هخدغ٥، لٗلىا هخضاع٥ ال٩اعزت؟؟؟
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 الصَٔزٗ" الخرتام اجملتنع ثه اختطاف الزّل٘"

ليفِان أمحد الصِٔيس إرشاكات غديدة يف إةدااعحّ. وٌَ املفاْيً ادلكيلث 
ٔديث " اىيت كال ةٓا يف غرض هل ٔم " الصٓي ةٍرسح  اىيت حنخٓا وأةدع ـيٓا؛ ٌفٓ

حمٍد اخلامس ةالرباط ةٍِاشتث اذلنرى األوىل الُخصار امللاوٌث اليتِاُيث غَ 
. وكد ضرص ـِان الظػب املطارص يف غرطّ ىلع 2000املطخو الصٓئين شِث 

ٔديث نديَ، ال مظلك ألضد ٌػّ نخصٔر ليطياة وحػتد ـئث ٌَ  أن يٍزي احلٓ
ُٔيث نطركث غِرصيث يف اجلاس اخخاروا ْذا املػخلد دون ؽريه، وبني الصٓي

خدٌث املظاريع اإلشخػٍاريث واإلٌربياحلث نرشاكت اضخاكريث اعةرة ليلارات. 
ؽري أن الصِٔيس حٔكؿ غِد حلاغع ةني املفٌٓٔني، أصتص ظاْرة، الشيٍا يف 
ٔدي واشخؾالهل واىتصرت ةّ  املؾرب، ويه ظاْرة املتاىؾث يف اشخػٍال ادليَ احلٓ

االشخػٍاريث اتلٔشػيث واىػِرصيث، ؤْ ٌا أغيق تلٍرير األسِدة الصٓئُيث 
غييّ اىفِان يف غرطّ، حتج حصفيق ْائو ليطظٔر اذليَ طاكج ةًٓ 

ٔديث ".  ٌدرسات وردْات وضىت ةٓٔ االشخلتال خارج اىلاغث؛ " الصٓي
ٔم " الصٓيدة " اذلي  ٔم اذلي اطخللِا ٌِّ ٌفٓ ٔديث، إذن يه املفٓ الصٓي

ًٌ ىفػو اخرتُاه ىػُِٔث ْذه اىفلرة غ ٍييث جلػين ةٓا " اىػٍو ىلع"؛ أي إش
ٔديث.  االشخلػاب ليصٓئُيث، حتج ياـػث احلق امللدس ليٍٍارشث اىػلديث احلٓ
ومٔطٔع ْذه اىفلرة شيخِاول؛ "اتلٍييع"، "صٓيِث املهٔن اىػربي وصٓيِث 

 األٌازيؼ " ذً "أمزؽُث ادلوىث"..
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تها.. بٗض زلِ ألاوعا١ و  وكغ الدك٨ُ٪ والٟىضخى في ٧ل جمُُ٘ الضولت زم ؤمٚؼ

م الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ه٣هض؛  شخيء، الؾُما في ؤزُغ شخيء، مىاػاة لخإٍػ

اث املجخم٘ بهظا  الخُاة الغوخُت والش٣اُٞت للمجخم٘ اإلاٛغبي. وزلخلت ويغب مٗىٍى

 " ٜ الك٩ل، ًإحي في مغخلت ج٣ضمذ ُٞه مهمت ازترا١ املجخم٘ ومداوالث " نهُىت ألاماَػ

ُٛت"  ٖبر نىاٖت والخد٨م في ٖىانغ جُاٍع ًستر١ وؿُج ما ٌؿمى "الخغ٦ت ألاماَػ

ً والاشخام والخجمٗاث الٟئىٍت  باملجخم٘ اإلاضوي )وهي ٠َُ ٚحر مىٓم مً الٗىاٍو

واملجالُت الهٛحرة( ومداولت اإلاغوع الزترا١ ٖىانغ اإلا٩ىن الُالبي بالجامٗت اإلاٛغبُت 

ُٛت ".. َظٍ هي زالنت الاؾتراجُجُت الظي ٌؿمي هٟؿه "الخغ٦ت الش٣اُٞ ت ألاماَػ

الههُىهُت الزترا١ املجخم٘ زم ازخُاٝ الضولت في اإلاٛغب، ٧ي جخد٨م في باع ومٟانل 

الخىٕى الش٣افي وؤلازجي والخد٨م في نى٘ ال٣غاع بك٩ل ٦لي ومباقغ في بالصها، بٗضما 

 ٧اهذ جازغ ُٞه بك٩ل ٦بحر، ول٨ً بك٩ل ٚحر مباقغ. 

جُجُت جم ويٗها مً ٢بل زبراء ًخدبٗىجها مً وعاء ال٩ىالِـ خُض َظٍ الاؾترا

ها.. ٦ما ؤن لها مخٗهضًً ولها ٞغ١ وجإؾؿذ لها ظمُٗاث وبٖالم  ًمؿ٩ىن ٧ل زَُى

وجىُٓم ؾغي، لم ٌٗض ٦ظل٪ مىظ ٢غع ٢اصجه الاهخ٣ا٫ ٫ " الٟجىع الخُبُعي " والازترا١ 

َظٍ الاؾتراجُجُت؟ وما هي "  اإلاباقغ والٗلجي لٟغى " ؤمغ وا٢٘ ". ُٟٞما جخجلى

 اؾخد٣ا٢اتها " ومً َم ؤَم مخٗهضحها وال٣ُمحن ٖلى جىُٟظَا في الىا٢٘ الٗملي؟

بٌٗ َظٍ ألاؾئلت المؿىاَا في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت وؾىطخيء ٖلى ظىاهب ؤزغي 

 لها في ٣ٞغاث َظا الجؼء مً ال٨خاب.
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 التنٔٔع ّضضب املعيْٓات.. -أّال

مكهض ٖام ال ًسخل٠ ٖلى وا٢ٗه بزىان في َظٍ اإلاغخلت جمُُ٘ الضولت َى زالنت 

ش اإلاٛغب.. وبجىلت بؿُُت بالٗحن املجغصة ٖلى قب٩اث الخىانل  الخُحرة مً جاٍع

اث.. وبجىلت بؿُُت ٖلى ؤَىان اإلا٣االث  ؤلاظخماعي مً خؿاباث ونٟداث ومجمٖى

المُت الال٨تروهُت ٞةن اإلاغء ٩ًاص ٌٛغ١ في َى  ً اإلاخابٗاث ؤلٖا ىاٍو ٞان مؼاط ٖو

ت في الخٗبحر ًٖ اإلاى٠٢ مً ٢ًاًا  ت وزُاب الخضًت والٟىيٍى ت والكٗبٍى الؿىصاٍو

البلض وبيُاث الضولت واملجخم٘ بك٩ل ًىبئ ًٖ والصة اظُا٫ مً اإلاٛاعبت ال جامً بصخيء 

ا مً الضولت ختى آزغ خل٣ت ؤو بيُت ؤو ختى شخو او عمؼ بدُض  َغ ًجم٘ بُجها او ًَا

ٗه الضولت ٖباعة ًٖ شخيء َالمي ماج٘ م٨ٟ٪ ٌؿهل صٞٗه هدى ًهبذ ًٞاء املجخم٘ وم

 !! باعة الاقخٗا٫ املجىىن لُهبذ ع٢ما في ؾاخت ؤع٢ام الضو٫ الٟاقلت باإلاى٣ُت..

ى  بن مً اَم زالناث وماقغاث خغا٥ الٍغ٠ ؤو خغ٦ت اإلا٣اَٗت مشال )٦ىمىطط(َ 

خُِ واهُال١ املجخم٘ هدى اجهُاع ٧ل قب٩اث الىؾاَت املجخمُٗت بحن الضولت والهامل ؤو امل

لبت اإلاىظاث الالمىٓمت  همىطط مً الٗال٢ت بالًٟاء الٗام ٖىىاهه: ُٚاب ال٣ُاصة اإلاىٓمت ٚو

لت في اؾخسضام مٟغصاث وزُاب بال ؾ٠٣ وال زٍغُت ٍَغ٤ وال  وبضون عؤؽ؛ مىظاث مٚى

ك٩ل مغظُٗت ؤو عئٍت للمؿخ٣بل بدُض جضزل ٖلى الخِ َىا صٖىاث الٗغ٢ُت والكٗىبُت لد

حها قبه م٣هىع ومًُهض ومهمل ملجإ   ٞ بىنلت ظاطبت ل٠ُُ واؾ٘ مً الكباب ًجض

ٖاَُٟا جخم ؤصلجخه له باؾم" ألاماَػُٛت" ؤو "املجاالجُت"، ل٩ُىن َى الغاٞٗت لىجحرة الخغا٧اث 

ً مسخلٟت: ألاعى.. الغعي الجاثغ بؿىؽ.. الجىىب الكغقي  ىا٥ جدذ ٖىاٍو َىا َو

خم بلباؽ خ٤ )بًمًُغ(... الخ؛ َظٍ ال ُه باإلاٛغى ٍو  ٞ ً التي ًخم جضلِـ الخ٣ُ٣ي ٗىاٍو

الاؾخٛال٫ الُب٣ي وخ٤ وا٢٘ الاؾدبضاص والٟؿاص ؤعصًت باَل الٗغ٢ُت واإلاىا٣َُت؛ َظا 

ً ٢بل ألاظىضة بًاَا. ٕ نىٗا م  الباَل اإلاهىى

ت لهالر بيُاث  ٞإمام جالشخي البيُاث الىؾُُت مً َُئاث مضهُت وخؼبُت وظمٍٗى

جها بإلىان "ٖلم قٗىبُت جغ  ت الخغا٧اث وجلٍى " ٣ٞض ناع مكغوٕ ؤمٚؼ ٞ٘ لىاء "الخإمٙؼ

ه ٖمل قبه ممىهج جخىالٍ هسب  ا ")في اإلاٛغب ٦ما الجؼاثغ( ؤمغا باعػا للُٗان ًىاٍػ جامٚؼ



200 

مٗغوٞت لتروٍج ؤظىضة ظضًضة، ؤو في الخ٣ُ٣ت الكٍى ألازحر مً ألاظىضة الٗامت، بٗض 

عالُت " الخ٣ؿُمُت وجىىٍمها ٖلى ب٣ًإ وجغاهُم اللجىت اؾتهال٥ واؾدىٟاط مهام " الُٟض

ألاممُت التي جم اؾخ٣ضامها للخد٤ُ٣ في مُالب البدض بكإن " ألاباعتهاًض الٗغوبي" يض 

ٜ باإلاٛغب  "ؤمؼػت مؤؾؿاث الضولت" بضٌ مىاحهتها! وه٣هض قٍى ما ٌؿمى  ألاماَػ

الضولت وال٩امً وعاء  ٦ما ؾجري. مما ًُغح مٗه الؿاا٫ خى٫ الخُغ اإلااخ٤ ب٨ُان

ٜ " )ؤو لى٣ل نهُىت  ت ٦برهامج مغخلي الخ٤ وجاب٘ لٗملُت " نهُىت ألاماَػ اٖخماص ألامٚؼ

ــ  ُٛت( بدُض ًخم بٗثرة ٢ىاٖض مى٢٘ اإلاٛغب الجُى ــ جُاع في الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ب ٖغي اهخماثه لُهبذ، َبٗا  بٗض زغاب البهغة ـــ ٦ما ٣ًا٫، ظؼءا  -خًاعي وجسٍغ

 مً مىٓىمت ب٢لُمُت، م٣ؿمت وحؿىصَا الٟىضخى، وبالخالي ج٣ىصَا "بؾغاثُل ".

ىُل٤ لغمُىا بالتهمت  ال ق٪ ان البٌٗ ؾُملٍا الًٛب مً ٢غاءاجىا للمكهض ٍو

لى قا٧لت "مٗاصاة الؿامُت " لشىِىا ًٖ وي٘ ألانب٘ ٖلى   ٖ الجاَؼة " مٗاصاة ألاماَػُٛت"

اوي اإلاخىامي في اوؾا ت " جبجي ٧ل مغظُٗتها ومىٓىمتها ال٨ٍٟغت مىي٘ اإلاغى الؿَغ ٍ "مخامٚؼ

لى ما حؿمُه " الخدال٠ ألاماَػػي ؤلاؾغاثُلي " يض الٗغب والٗغوبت، وختى يض  واإلاُضاهُتٖ 

ا ٖلى ؤه٣اى زٍغُت الضو٫ ال٣اثمت خالُا في اإلاٛغب ال٨بحر..  ؤلاؾالم، لبىاء خلم جامٚؼ

ٝ ؤؾاسخي  ً ٧ل جل٪ التهم الجاَؼة بد٣ىا واإلاٛغب َبٗا في ٢لب َظٍ الاظىضة ٦هض مغ٦ؼي.. ل٨

ظا ال٨خِب "بُبُى.. لى ب٣ًإ ٖىىانَ  !!"  لً جدى٫ بُيىا وبحن الجهغ بالخ٤ والهضٕ بالخُغٖ 

خضاء َى خٓىا في ؾبُل طل٪.  1ولى ٧ان الًغب والٖا

بت ٖلُه في خُاجه الُىمُت  ًضور اإلاٛاعبت ٧ل خحن بإخضار ومٓاَغ مخالخ٣ت ٍٚغ

٫ ٧ل مغة ًٖ اإلاٗجى في َظٍ اإلاؿخجضاث. ل٨ىه ال ٩ًاص حهم بالٗىصة، زاثبا، اإلاٗخاصة ُٞدؿاء

                                                           
مى   1 ــ وال٨خاب جدذ الُب٘، ًخإ٦ض ؤن ألامغ لم ًخٗل٤ بمجغص الًٛب، وبهما، ؤ٦ثر مً طل٪، بالخ٣ض ألٖا

ال٣اثم ٖلى زلُٟت ماصلجت مخههُىت، وعبما بخٗلُماث وظب جىُٟظَا، في بَاع صٞتر جدمالث ما ٞحها 

ل٣خل والكغوٕ ُٞه بد٣ىا ب٩لُت ناحي مكغوٕ ومخٗهض و٢اثم باألقٛا٫، وعبما مىاولحن، ٞخم التهضًض با

ل  30الٗلىم ببجي مال٫، مً َٝغ َلبت مٛغع بهم ومٗهم ملشمحن مجهىلحن، بٗض ْهغ ًىم الشالزاء  ؤبٍغ

، وطل٪ إلاىٗىا مً بل٣اء مدايغة خى٫ ٞلؿُحن التي ٧ان اإلاهاظمىن ٌؿمىجها في قٗاعاتهم 2019

 ! وقخاثمهم في زًم الهجىم ٖلُىا " ٞلؿُحز "
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مً مخاَت البدض ًٖ ظىاب ألؾئلخه املخحرة ختى جضاَمه ؤخضار ؤ٦ثر ٚغابت وؤؾئلت 

جبٗض ٖلى خحرة ؤقض. ومً ألاؾئلت ألاقض بلخاخا ٖلى الكٗب اإلاٛغبي، في اإلاضة ألازحرة، 

 ؤ٣ًٓذ ٖمىم الىاؽ، ختى مً
ٌ
ت،  ؤؾئلت ال و٢ذ لهم، ًٞال ًٖ الؾخٗضاص وال٣ضعة ال٨ٍٟغ

تهم التي ؤنبدىا ًلمؿىن ؤجها مهضصة  لالَخمام بالكإن الٗام؛ ه٣هض ألاؾئلت اإلاغجبُت بهٍى

بك٩ل ظضي وؤن ؤمجهم الغوحي والاظخماعي في زُغ خ٣ُ٣ي. ول٣ض ججلى له َظا الخُغ ؤ٦ثر 

اث الؼاثضة التي اٖخمضَا املخ ُِ الههُىوي لخٟجحر اإلاٛغب مىظ ويىخا مً زال٫ الجٖغ

ازخاع الٟجىع الخُبُعي واهتهاط ؾُاؾت ٞغى " ألامغ الىا٢٘ " لالزترا١ جمهُضا ال٦دؿاح 

اإلاىا٢٘ ومؿ٪ اإلاٟانل ألاؾاؾُت في اإلااؾؿاث زم الؿُُغة الجهاثُت واإلاباقغة ٖلى الضولت 

م ٧لُت. ًغاًَ املخُُىن في َظا اإلاكغوٕ الخُحر ٖلى ظهل اإلاٛاعبت ٞو م واه٣هاَع ٣َغ

ايُهاصَم واوسخا٢هم.. وبالخالي اوكٛالهم بما َم ُٞه.. َظا الىي٘ املخُِ َى آلازغ 

والظي جم الاؾدشماع ُٞه والاقخٛا٫ ٖلُه، ٖلى مضي ٣ٖىص، مً ٞغى ؾُاؾت الخجهُل 

٘ التي ال ًم٨ً ؤن جمغ في  غ مشل َظٍ اإلاكاَع والخ٣ٟحر والتهمِل والايُهاص ختى ٌؿهل جمٍغ

ان زاؾغ وال ْغوٝ ا م ٧ل شخيء، َع ان، ٚع ل٨ٟغ والىعي والخىمُت وؤلاهخاط. ل٨ً َظا الَغ

م٤ اعجباَهم بمىعوثهم الخًاعي واؾخٗضاصَم  ُغتهم ٖو مؿخ٣بل له لُبُٗت اإلاٛاعبت ٞو

م ما ًبضوهه مً نبر ويبِ  للخطخُت في مىاظهت ٧ل مً حؿى٫ له هٟؿه اإلاؿاؽ به، ٚع

.  الىٟـ، ًسُيء ال٨شحرون في جٟؿحٍر

بن ما عا٤ٞ آلاطان الغا٢و 
 M2و٢بله ع٢هاث ظُيُٟحر لىبحز الخلُٗت ٖلى ؤزحر ٢ىاة  ) 1

اًت الؿامُت( مً عصوص ألاٞٗا٫ ظاء لُظ٦غ ا جدذ الٖغ  في مهغظان مىاٍػً الظي ًىٓم ؾىٍى

خه في بٗضَا الغوحي  ً اإلآاَغ والٓىاَغ، ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها، حؿتهضٝ ٍَى اإلاٛاعبت بجملت م

ٛلٟت بإُُٚت ٧اطبت ال ًهض٢ها، لٍؼٟها، بال ٢لت ٢لُلت مً الؿظط مً ٢بُل؛ " والش٣افي، م

                                                           
اعة البابا ٢بل ؤؾابُ٘ ) ـ  ٢امذ  1 ماعؽ  30ضجت ٦بحرة، ما جؼا٫ جخٟاٖل بٗم٤ في ؤوؾاٍ الكٗب، زال٫ ٍػ

(، ٖىض جىُٓم خٟل ٚىاجي عا٢و، في خًغة ال٠ًُ، ٚجى ٞحها ؤخض " اإلااطهحن" آطان اإلاؿلمحن بحن 2019

ٗه ًىًاٝ لجملت مٛىِخحن؛ مؿُدُت وحهىصًت، ما اٖخبٍر اإلاٛاعبت اؾخمغاعا إلاؿلؿل اؾتهضاٝ صًجهم بخمُُ

؛ ٧الضٖىة الاؾخٗغايُت لإلُٞاع الجماعي لغمًان ومهغظان  مً الخمالث ؤلاؾخٗغايُت يض قٗاثٍغ

 ال٣بل ومهغظان البحرة واإلاشلُت الجيؿُت... الخ
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ا مً الكٗاعاث البرا٢ت، وهي ٧لها  حَر خىاع ألاصًان " و"؛ حٗاٌل الش٣اٞاث "؛ و" الخىاع "... ٚو

مً ٢بُل " خ٤ ًغاص به باَل " ٞمدُت "آلاطان الغا٢و" هبه لخُىعة ما بلٜ بلُه الازترا١ 

لى" الظي ٌؿتهضٝ ؤلا   ٖ ؾالم والٗغوبت والضولت، والٛبي وخضٍ مً ًبجي ج٣ضًٍغ وجدلُله

م الجهل والخجهُل والخٗخُم والخًلُل. اث ؤزغي، ٚع  ؾباث"اإلاٛاعبت وبم٩اهُت اهُالء ؤًت جَغ

بن آلاطان الغا٢و، ؤ٣ًٔ ؤوازغ مً لم ٌؿد٣ُٓىا مً اإلاٛاعبت بٗض، الؾُما بٗض 

ازاماث الُاثٟت الحهىصًت اإلاٛغبُت، ٢اصما مً بجباٖه بخُٗحن الخازام بيُُى ٦بحرا لخ

ٞلؿُحن املخخلت، ؤو ما ٌؿمى "صولت بؾغاثُل"، بٗض زغوظه مً السجً َىا٥ خُض جىب٘ 

 بتهم الٟؿاص..

بن الى٣اف، بٗض اهدؿاٍع لؿىىاث في صاثغة ي٣ُت وؾِ الىسبت، ؤنبذ الُىم 

٣اهي واإلاىاؾباث ٖمىمُا في الىضواث وقب٩اث الخىانل الاظخماعي وألاهضًت واإلا

بي الظي ٌؿتهضٝ اإلاٛغب و٢ىبل،  الاظخماُٖت واملجالـ الخانت ًٖ املخُِ الخسٍغ

هبذ خضًض الخام والٗام بٗض ٦ك٠  ٢بل ؾىىاث بخدٟٔ، ٢بل ؤن ًى٨ك٠، ٍو

الخالًا اإلاؿلخت للخازام حهىصا ؤ٨ُٞؿاع ومٗهض ؤلٟا ؤلاؾغاثُلي بم٨ىاؽ.و الؿاا٫ 

كإن َظٍ اإلاغخلت ألازحرة في املخُِ؛ مغخلت ا٦دؿاح اإلالر الُىم ٖىض اإلاٛاعبت َى ب

الضولت. ُٟٞما جخ٨ش٠ َظٍ اإلاغخلت؟ وما هي مهامها وج٩لُٟاتها؟ ومً َم ال٣ُمحن بها 

لحها؟ مٗٓم ألاظىبت ًٖ َظٍ ألاؾئلت ٢ضمىاَا في ال٣ٟغاث وألاظؼاء الؿاب٣ت.. وخذ  ٖو

اع الٗام لى بٌٗ مٟاجُذ َظٍ  ال ه٨غع ال٨الم، ؾى٨خٟي َىا باإلياءة ٖلى ؤلَا ٖو

وماطا حٗجي خغ٦ت الخازاماث « اإلا٩ىن الٗبري »اإلاغخلت وعمىػَا، وؤؾاؾا مٟهىم 

والًباٍ الؿامىن في ظِل الاخخال٫ « الصخهُاث»الههاًىت ألازحرة وبٌٗ 

الههُىوي وومًاث ًٖ جدغ٦هم وؤوكُتهم باإلاٛغب، و٦ظا مٗجى مٟهىم ؤؾاسخي ظضا 

ت الضولت»في املخُِ َى؛  ب «ؤمٚؼ .. ها٦ض، مغة ؤزغي، ؤجها مجغص ومًاث لخ٣ٍغ

ا الىزُمت. ُبت ؤ٦ثر مما ًم٨ً جهىع ٞٓاٖت آزاَع  الهىعة، وبال ٞخٟانُل اإلاكغوٕ َع
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 »ٖاملهٌْ العرب»صَٔي٘  ثاىٔا:

مً اإلاٗاع٥ التي اخخضم وؾُدخضم ٞحها الهغإ م٘ ال٨ُان الههُىوي وقب٨خه في 

، بك٩ل ٚامٌ في صؾخىع اإلاٛغب، مٗغ٦ت " اإلا٩ىن الٗبري " في ا لضؾخىع. ٞمىظ ب٢غاٍع

ٞبراًغمً هٟـ الؿىت، والدؿائالث ًٖ الخلُٟت  20، ٣ٖب مؿحراث خغ٦ت 2011

ب وبخل٪ الهُٛت اإلالخبؿت  واإلا٣انض وعاء َظا اإلاٟهىم الجضًض الىاعص، بك٩ل مٍغ

للخضًض ًٖ اإلا٩ىن الحهىصي ألانُل في وؿُج الكٗب اإلاٛغبي، ٖلى مضي ٢غون، والظي 

م ًثر ًىما ؤي مك٩ل، اللهم ما َى مٗغوٝ في بَاع " الجماٖاث ال٣اٖضًت " في مجخم٘ ل

٢بلُا، في  ،Segmentaireما ًؼا٫، ؤهُغبىلىظُا، بلى خض ٦بحر، مجخمٗا به٣ؿامُا 

 جغ٦ُبخه.

حهىصي  2500ٝ " اإلا٩ىن الٗبري" باليؿبت لٗمىم اإلاٛاعبت َى ألالٟحن وزمؿماثت 

ً في ؤعى هللا الىاؾٗت ب٩ل م٣ُم باإلاٛغب ختى ًىمىا  َظا، ًٞال ًٖ الحهىص اإلاهاظٍغ

م  حٍر مً صواٞ٘ الخُاة التي جًَُغ ؤ٢ُاع الٗالم بال٣اعاث الخمـ، ٌؿٗىن للغػ١ ٚو

جهم، قإجهم في طل٪ قإن بزىاجهم ومىاَىحهم اإلاٛاعبت اإلاؿلمحن.  بلى الٛغبت ًٖ َو

لحهم ٧ل ما، وما ٖلى ٧ل اإلا ً. ل٨ً مً ٧ان ٞهاالء مٛاعبت ؤنالء، لهم ٖو ٛاعبت آلازٍغ

ان ما بضؤ ٨ًك٠ ًٖ ٢هضٍ  وعاء، ػخل٣ت َظا اإلاٟهىم، وبااللخباؽ اإلا٣هىص، ؾٖغ

اإلاٛغى مً ٞٗلخه ٖىما بضؤ الخٟؿحر الههُىوي للمٟهىم ًٓهغ، بك٩ل مدؿلل ومساجل 

ذ ؤخض ٦باع  ىا٥. زم ما لبض ؤن ؤزظ ًسغط للٗلً، مىظ جهٍغ في البضاًت، َىا َو

ـ الُاػمي، الظي جم حُِٗىه، بضٞ٘ مً اللىبي الههُىوي الهُاهُم، اإلا ضٖى اصَع

ما  جي لخ٣ى١ ؤلاوؿان وعثِؿا ملجلـ الجالُت، َو باإلاٛغب، عثِؿا للمجلـ الَى

غ َظا  حن، لخمٍغ ً ٖملُحن يغوٍع ماؾؿخحن صؾخىعٍخحن ٦بحرجحن، ؤؾاؾِخحن، ٧ةَاٍع

 ٣ى٫ ال٣اهىهُحن.الخٟؿحر الههُىوي للمٟهىم وجغجِب ٖلى الصخيء م٣خًاٍ، ٦ما ً

ٟٞي خضًض للُاػمي م٘ بطاٖت مُض عاصًى، في بغهامج " ٢ٟو الاتهام " لهاخبه 

الصخٟي، عيىان الغمًاوي، ؤظاب اإلاؿاو٫ ًٖ ؾاا٫ خى٫ الجالُت بإن مأث آلاالٝ 

مً الههاًىت مً ؤنل حهىصي املخخلحن لٟلؿُحن، َم اإلا٣هىصون ب "اإلا٩ىن الٗبري".. 
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٤ َظا الخه مت وبالخالي، ٞو م واإلاغج٨بحن لجٍغ ً ٚحَر ذ، ٞةن لهاالء اإلاٛخهبحن لَى ٍغ

الاخخال٫ وال٣خل والسجً والخٗظًب وؤلاباصة الجماُٖت وظغاثم يض ؤلاوؿاهُت، في 

ٞلؿُحن ولبىان وؾىعٍا ومهغ و... ٧ل ألا٢ُاع الٗغبُت، بهظا ال٣ضع ؤو طا٥، َم في 

َم مً الحهىص الههاًىت هٓغ الُاػمي وؤصخابه مً الهُاهُم )الٗمالء(، ومً وعاء

م، َم مىاَىىن مٛاعبت..  حَر ذ وباهىن... ٚو اإلاٛاعبت ٧إػوالي و٧ىصوف وؾ٨حرا وبيكٍُغ

 وو٤ٞ َظا اإلاى٤ُ، ٞةهىا ؾى٩ىن ٦مٛاعبت، مً ًدخل، بطن، ٞلؿُحن.

بن َظا الخٟؿحر الههُىوي َى ما بلٜ مؿخىي مً الخم٨ً في مٟانُل الضولت 

. ٣ٞض نضع ٦خِب ًٖ وػاعة مىخضبت لضي عثِـ لضعظت زُحرة وؿى١ بكإجها مشاال

الخ٩ىمت ؤًام الغثِـ بى٨حران ًخدضر ًٖ زاوي ؤ٦بر ظالُت مٛغبُت، بٗض ٞغوؿا، بما 

ت الٗمل و٦مغنض مٛغبي، في َظا اإلاىيٕى  ٌؿمى بؾغاثُل. و٢ض بلخ٣ُىا، ٦مجمٖى

ث التي بالىػٍغ ؤوـ بحرو بم٨خبه في الىػاعة وؤوضر ؤن ألامغ ًغظ٘ بلى بخضي الكغ٧ا

 ٢امذ بما ٢امذ به صون ٖلم الىػاعة، وؤمه ؾِخسظ اإلاخٗحن. 

ى الظي ًداو٫ َغخه  بن َظا َى الخٟؿحر الههُىوي إلاٟهىم " اإلا٩ىن الٗبري ". َو

ؿه اللىبي الههُىوي،اإلاخد٨م في ٖضص ٦بحر مً مٟانل الضولت وماؾؿاتها،  وج٨َغ

ٍغ ٖبر ٢ىىاث ٖضة ٌكٝغ ٖلحها الهُاهُم ال داو٫ جمٍغ ظًً جم جم٨ُجهم مً مىانب ٍو

بر ٢ىىاث جم ا٦دؿاخها والؿُُغة ٖلحها مً َٝغ َاالء الهُاهُم الٗمالء.  مازغة ٖو

ب، ؤن َظٍ ال٣ىىاث ال ج٣خهغ ٖلى ال٣ىىاث الخانت مً مىا٢٘ وظغاثض  ومً الٍٛغ

زانت باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت، وبهما جًم ٢ىىاث ٖمىمُت ؤًًا، وؤؾاؾا، جإزظ 

لها مً  وال٣ىاة الشامىت واإلاغ٦ؼ  2Mظُىب اإلاىاَىحن ٢ؿغا، ٧ال٣ىاة الشاهُت جمٍى

جي وؤعق٠ُ اإلاٛغب  ضة مغا٤ٞ في ٧لُاث ومٗاَض واإلاخد٠ الَى الؿِىماجي اإلاٛغبي ٖو

ش اإلاٛغب.  ! الظي جم حُٗحن ؤخض ٦باع َاالء الهُاهُم في بصاعجه لُمـ ونهُىت جاٍع

ظا اإلاـ هىم زم بضاًت جـؿحٍر َظٍ الخـؿحراث و مما ًمحز الؿُاق الظي جم ؿُه ػععَ 

خم وكٍغ بحن ٖمىم الىاؽ الُىم مً ٧ل ٧لمت او مى٠٢  اب الظي جم ٍو ب والَغ مؿخىي الٖغ

لى و٢اج٘ ؤو حٗبحر ُٞه مالخٓت..  مجغص مالخٓت.. خى٫ مىيٕى الحهىصًت والحهىص باإلاٛغب، ٖو

ىُت وال صؾخىعٍت بهظا الخهىم تهضٝ بل ى ج٣ُٗض وججًزل ومجٍغاث ججًزل ؤظىضاث ال َو
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مً زال٫ ٢غنيخه بٖالمُا زم  «اإلاىىن العبري في الضؾخىع » وحؿُِض مٟهىم مههَحن لٗباعة

ؤل٠ نهُىوي مً انل  800ججًزله ؾُاؾُا وماؾؿاجُا ٖبر الضٞ٘ والٗمل ٖلى اٖخباع 

اإلاىخمحن لل٨ُان الههُىوي واملخخلحن لٟلؿُحن وؤظؼاء مً ؾىعٍا ولبىان « مٛغبي»

مخل٩اث وؤو٢اٝ اإلاٛاعبت بال٣ضؽ بٗض َضمهم لخاعة اإلاٛاعبت ٖلى عئوؾهم واإلاهاصٍعً إلا

ابي الججرا٫ مىشخي صاًان ؾىت  ، َم اإلا٩ىن الٗبري باإلاٛغب بض٫ بًٗت 1967ب٣ُاصة ؤلاَع

ضا ٦ُان نهُىن( ٦ما ٌٗخ٣ض بظل٪   ٖ بر الٗالم )ما  ٖ الاالٝ اإلا٣ُمحن باإلاٛغب ؤو باإلاهجغ

م مً اإلاٛاعبت ما ٖض لب ألٖا ا بًٗت ؤٞغاص وبٌٗ الجهاث الىاٞظة بالضولت الظًً ٣ًىصون ألٚا

 .2011ع٦ب الههُىت للضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت 

 
ِ يابِ اإلاىؾاص الظي ٢اص ٖكغاث ال ت باإلاٛغب ؾام بيكٍُغ ٗملُاث الاؾخسباٍع

ذ  مىظ بضاًاث الشماهِىاث ُٞما ٖٝغ بٗملُت "بٌٛىػ" في الخؿُمت )وجم حكُِض يٍغ

اث  اًت الجِل الههُىوي باؾم الٗملُت اإلاغجبُت بى٣ل ٞع مً ٚغقى ؾُٟىت بٌٛىػ  22بٖغ

لضٞجها في ال٨ُان الههُىوي بٗض ٚغ٢هم في اخضي عخالث الخهجحر للحهىص اإلاٛاعبت هدى 

ب الٗملُت التي جلتها ٢مت بٞغان بحن اإلال٪ ٞ لؿُحن املخخلت ؤواؾِ الؿخِىاث( َو

ؼ في  ِ هٟؿه الُىم ٣ًىص ٖملُت 1986الخؿً الشاوي وقمٗىن بحًر .. َى بً قٍُغ
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غ اإلاٟهىم الههُىوي للمهُلر الضؾخىعي "اإلا٩ىن الٗبري" ٖبر  ؤزُغ جخجلى في جمٍغ

والبرإلاان م٘ بصٖاء مغاؾلخه للمل٪ الخالي ٖضص مً الل٣اءاث ٖلى مؿخىي ٖالي بالضولت 

٣هض بهم نهاًىت ال٨ُان مً ؤنل مٛغبي( مً  في مىيٕى جم٨حن "حهىص الٗالم" )ٍو

ذ واإلاكاع٦ت في اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت باإلاٛغب )!!!(  الخ٤ في الخهٍى

ىا ؤهخهي لخالنت َظا الٗىهغ في َظٍ ألاظىضة بإن ؤؾخٗحر ٖىىاها إلا٣الت ٦خبها  َو

ؼ َىا اإلاىىن »: 2013وي )ال٩اجب الٗام للمغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘( في ٍٖؼ

ألزخم َظا الخضًض ألاولي ًٖ واخضة مً ازُغ هىاٞظ  «العبري.. خم كض ًغاص به باَل

ا هٟاطا وؤٖم٣ها ؤزغا في بٖاصة بٗثرة ٦ُان البلض  ؤلازترا١ الههُىوي للمٛغب وؤ٦ثَر

ُت و٦ُاجها ومً ٞلؿُحن و٢ًُتها وبالخالي وبٖاصة جدضًض مى٢ٗه ومى٢ٟه مً الههُىه

ت للمٛغب خايغا ومؿخ٣بال.. ولٗل في خالت  مً ٧ل ٖىانغ وم٣ىماث ال٨ُىىهت الخًاٍع

همىطظا للىظه  -٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة و٦ما ؾىٟهل الخ٣ا  -الخازام حهىصا ؤ٨ُٞؿاع 

ٍت التي الخ٣ُ٣ي إلاا ٌؿمى " اإلا٩ىن الٗبري " في الخٟؿحر الههُىوي للماصة الضؾخىع 

ً. ٞهظا الىٕى مً الحهىص املجغمحن  جخدضر ًٖ الحهىص اإلاٛاعبت، مً م٣ُمحن ومهاظٍغ

ضٍ في مسُماث الباؽ في صو٫  اإلااُٞىػٍحن ال٣خلت، املخخلحن ألعى قٗب جم حكٍغ

الجىاع، َى الكٗب الٟلؿُُجي، والٗاملحن، نباح مؿاء لؼعٕ الٟتن وال٣ال٢ل في 

ٛغب.. َاالء َم مً ًداو٫ البٌٗ ؤن ٣ًضمهم ٖلى ؤجهم ؤ٢ُاع الٗغبُت، وفي م٣ضمتها اإلا

بُُٗىن ًجب ؤن هدترمهم وه٣غ بد٣ى٢هم ٦مىاَىحن،  مىاَىىن مٛاعبت ٖاصًىن َو

.!!!ٜ  ألجهم مً ؤنى٫ مٛغبُت، وزهىنا ألجهم ؤماَػ

و اإلاشحر في َظٍ الى٣ُت ؤ٦ثر، َى ؤن الههُىت ال ج٣خهغ ٖلى مداوالث الخٟؿحر 

مؿخىي الضٖاًت والاؾخ٣ُاب وخؿب، وبهما ٖلى اإلاؿخىي  للمٟهىم وؤظغؤجه ٖلى

 الٗملي اإلاُضاوي الؿُاسخي والدؿلُخي في بَاع الخجىُض. 

ٞٗلى اإلاؿخىي ألاو٫، هظ٦غ بدضر زُحر ظضا ًغجبِ بما ؾمي "اهخساباث الُاثٟت 

الحهىصًت" والتي ًداو٫ البٌٗ الضزى٫ مجها بٗض "البلى٧اط" اإلاماعؽ يض مكاع٦ت 

ٛغبُت في الاهخساباث، بضٖىي نٗىبت بظغاء الاهخساباث بال٨ُان الههُىوي الجالُت اإلا
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لٟاثضة ما ٌؿمى الحهىص اإلاٛاعبت في ما ٌؿمى بؾغاثُل.
غ خ٤  1 ٞبٗض ٞكل مداوالث جمٍغ

ىحن الحهىص مً ؤنل مٛغبي ٦مىاَىحن مٛاعبت، ًداو٫ البٌٗ  ذ لٟاثضة اإلاؿخَى الخهٍى

مً باب الاهخساباث صازل الُاثٟت الحهىصًت  الالخٟاٝ ٖلى اإلاىيٕى ومداولت الضزى٫ 

ب. طل٪ ؤن الؿاا٫ الظي ؾِشاع  التي ًجغي الخضًض َظٍ ألاًام للٗىصة بلحها بك٩ل مٍغ

مً ظضًض، وب٩ل خضة َى؛ مً َم اإلاٗىُىن، ومً هي ال٣اٖضة الىازبت إلامشلي الُاثٟت 

هاظغون في صو٫ الٛغبت، الحهىصًت باإلاٛغب؟ َل َم الحهىص اإلاٛاعبت اإلا٣ُمىن باإلاٛغب ؤو اإلا

ىحن املخخلحن  ؤم ؤن ألامغ ؾُُٗضها بلى ؾاا٫ املخاجالث مً ظضًض خى٫ َبُٗت اإلاؿخَى

لٟلؿُحن واإلاهىصًً لل٣ضؽ وال٣اجلحن للمٛاعبت في خاعة اإلاٛاعبت ٖلى مؿاٞت الهٟغ مً 

 اإلاسجض ألا٢صخى؟

هاًىت الٛالة؛ ٞما مٗجى ؤن ٣ًضم الترقُذ لخمشُلُت الحهىص اإلاٛاعبت بزىان مً اله

ذ  ؟ ! ؾُمىن ؾا٦حرا ولُا بً قتًر

ؤما ٖلى مؿخىي الخجىُض الٗؿ٨غي ٞىتر٥ ال٣اعيء م٘ ؾاا٫ اإلاٗجى بسهىم 

ا ؤزاع ه٣اقا في الصخاٞت  ىت التي ٧اهذ خُجها خضزا ومىيٖى ظٍ الخضٍو َظٍ الهىعة َو

ىُت، ل٨ً صون َاثل، ٖلى خض ٖلمىا ختى الُىم.. وبطا ؤي٠ُ َظا لألزباع  اإلاشاعة، الَى

وال٨خاب ٢ُض الُب٘ بكإن الكب٩اث اإلااُٞىػٍت للههاًىت اإلا٩لٟت بتزوٍغ الهىٍاث لٟاثضة 

حهىص نهاًىت مً ٚحر ؤنى٫ مٛغبُت ُٖٟا ٖلى مل٠ ؤلٟا بم٨ىاؽ وبىمُت ًؼصاص 

 ميؿىب ال٣ل٤ والخحرة ٖما ونل بلُه َظا املخُِ واملخُُىن.

                                                           
ـ  - 1 ُٗت، َؿبٌر ذ لىػٍغ الضازلُت خهاص ٖلى َامل الاهخساباث الدكَغ  .2016ًىلُىػ  14جهٍغ
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ايؾباب املػضبٞ، َٔ أفٍٛ ٜٗٛر١ٜ إىل َا ٜغ٢ُ ٚفٌ ؾٛز َٔ  2015يف َٓتقـ ؽٗض ٜٛيٝٛط 

إعضا٥ٌٝ بزع٠ٛ َٔ ا٭نارمي١ٝ َا قبٌ ايتذٓٝز ايعغهضٟ " أَٝؾاٟ " بتعإٚ َع ايؿٝزصاي١ٝ 

 ايق١ْٝٛٝٗ اإلعضا١ًٝٝ٥ ٚاملٓع١ُ ايق١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ )املقزص درلٚطايِٝ بٛعط(.
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 صَٔي٘ األماطٓؼ.. ثالجا:

ت في مبضؤي ٌٗخمض الاؾخ٣ُاب الههُىوي في ؤ ٣ت اإلاخهٞى ٜ ٍَغ وؾاٍ ألاماَػ

٣خحن جسخلٟان خض الخىا٢ٌ وبن الخدلُت والخسلُت"" . ٚحر ؤن الهضٝ ًجٗل الٍُغ

جُاب٣ذ اإلاىٓىمخحن وم٩ُاهحزماتهما ٖلى مؿخىي الك٩ل. ٞةطا ٧ان اإلاخهىٞت في ؾل٪ 

٤ بلى هللا ٌٗخمضون مجاَضة ألاَىاء والجزوٖاث ٫" جسلُت "الىٟـ وبٞغاٚه ا مً الٍُغ

غة ٢بل زىى اإلاٗغ٦ت إلالئها باألزال١  ٧ل مُى٫ ؤهاهُت وؤزال١ ؾِئت وجىظهاث قٍغ

ا، ٞالخغ٦ت الههُىهُت، مً زال٫ يباٍ  ُهَغ الخمُضة و٧ل مجٕز زحر ًؼ٧ي الىٟـ ٍو

 ،ٜ الاؾخسباعاث و"الهُاهُم" مً اإلاخٗاوهحن واملجىضًً، ٌكخٛلىن في ؤوؾاٍ ألاماَػ

ببرهامج " الخسلُت " ؤوال زم "الخدلُت" زاهُا، ؤو في والؾُما في ؤوؾاٍ ٞئت الكباب، 

حهم، مً ٧ل ما ًغبُهم بمجخمٗهم مً  ":الخعـحنالخ٣ُ٣ت " حهم، وختى الٖو جسلُت ٖو

وقاثج وظضاهُت وعوابِ ز٣اُٞت وعوخُت نهغث شخهُت "اإلاٛغبي"، ٖلى مضي ٢غون، 

لى امخضاص ألامخحن الٗغبُت و  ؤلاؾالمُت )وه٣هض في مدُِ ٖغبي بؾالمي، في اإلاٛغب ٖو

بلٟٓتي " الٗغبُت " و" ؤلاؾالمُت "، بُبُٗت الخا٫، مٗىاَما الش٣افي والخًاعي ولِـ " 

ٜ بما  -الٗغقي " وال "الضًجي  -ال٣ىمي  ال٣ُىسخي "( زم مأل ما جم بزالٍئ في وعي ألاماَػ

ت  ت ظضًضة ًخم جهيُٗها لهم في مسخبراث ألاهتربىلىظُا الاؾخٗماٍع ًغبُهم بهٍى

ام جخم نُاٚتها بلٛاث " وؤلا  ت ماؾؿت ٖلى ؤؾاَحر وؤَو ًضًىلىظُا الههُىهُت؛ ٍَى

البدض الٗلمي " اإلاٟتري ٖلُه والتي جمخذ مً خ٣ى٫ صاللُت و"باعاص٨ًماث " خ٣ى٫ 

غاُٞا وألاهتربىلىظُا. ؤما الباقي مً البرهامج  ُت مسخلٟت، زانت ٖلما ؤلاجىٚى مٗٞغ

ٖالم الغ٢مي والخد٨م في مسخل٠ ال٣ىىاث ٞخخىالٍ ؤلام٩اهُاث الهاثلت لخُىع ؤلا 

ت والىع٢ُت، ٖلى الؿىاء،  المُت الخ٣لُضًت، الٗمىمُت والخانت، اإلاغثُت واإلاؿمٖى ؤلٖا

مً َٝغ ؤزُبٍى اللىبي الههُىوي اإلاخىٟظ واإلاؿُُغ ٖلى نى٘ ال٣غاع في ؤَم 

 ماؾؿاث الضولت وؤلاصاعة في اإلاٛغب ومً زاعط اإلاٛغب ٖبر ؤصواث الخىانل.

لٗل َظٍ الجىلت التي ه٣ترخها ٖل٨ُم في مجا٫ اقخٛا٫ يباٍ الاؾخسباعاث  و

مالئهم ٖلى الظا٦غة وألاصواث اإلاؿخٗملت في طل٪ وبٌٗ ألاؾالُب  الههُىهُت ٖو
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ت.. لٗل َظٍ  ٜ ًٖ مجخمٗهم وم٣ىماجه الخًاٍع اإلاٗخمضة لبلٙى ؤَضاٞهم في ؾلخ ألاماَػ

 الجىلت الخاَٟت ج٣غبىا مً الهىعة.

 كشح.. ٔأعطٕسح لجبئم ثُٙ إعشائٛم انؼشش انضبئؼخ !!!انزا -1

ت  ا ا إلااؾؿت التي جداو٫ بها انُىإ الهٍى جبضؤ ألاصبُاث الههُىهُت، في ؤؾاَحَر

ٜ، مً ألانى٫ ختى جدًغ بظل٪ التربت الخهبت الؾخيباث الٟؿاثل  الجضًضة لألماَػ

ت الجضًضة التي ًجب ؤن جي غوخت الالػمت إلا٣ىماث ومغج٨ؼاث َظٍ الهٍى خهي للخماهي م٘ ألَا

ضَا لخ٩ىن  ت زىابذ َظٍ ألانى٫ ٢بل مداولت تهٍى الههُىهُت، اهُال٢ا مً زلخلت وػٖٖؼ

مهُئت ومسهبت للبىاء ٖلحها. وه٣ضم َىا همىطظا ًٖ َظا الىٕى مً ال٨خاباث م٣الت لىاخض 

ؿت واإلاا  1"صاؿُض بً ؾىؾان"مً اإلاى٧ل بلحهم َظٍ اإلاهمت؛  ؾؿت لهظٍ ألاؾُغة اإلااّؾِ

اث وألاعاظ٠ُ اإلاٛلٟت بلِٛ مً اإلاٟاَُم الخاٍعسُت اإلاٟتري ٖلحها. ٞخدذ ٖىىان "  ٖلى التَر

ت." ٣ُا البربٍغ ، ٦خب بً ؾىؾان 2ؾغ يُإ ٢باثل بجي بؾغاثُل الٗكغ: ٢باثل قما٫ بٍٞغ

م٣اال ًظ٦غ ُٞه بما اٖخبٍر صعاؾت قاملت لل٩اجب آعزغ ٧ىؾخلغ ًٖ ممل٨ت الخؼاع التي ٢ض 

لى ج٩ىن اٖخ ى٣ذ الضًاهت الحهىصًت وؤنبدذ بظل٪ ال٣بُلت الشالض ٖكغة لبجي بؾغاثُل. ٖو

ٖلى ٚغاع " مً ٨ًظب ٦ظبت زم ًهض٢ها" ُٞبجي ٖلحها  -هٟـ اإلاىىا٫ وسج َى " ؤَغوخت " 

ا مىظ وكإث(  ظا ٖلى ٧ل خا٫ صؤب الههُىهُت وؤؾاَحَر ٣ُا  –)َو بكإن ؤنى٫ حهىص بٍٞغ

لى الخهىم حهىص اإلا ت التي الكمالُت، ٖو ت. زم ًدؿاء٫: " ال٣باثل البربٍغ ىا٤َ البربٍغ

تهىصث.. ؤال ًم٨ً ؤن حك٩ل ال٣بُلت الغاب٘ ٖكغة؟َل ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ بإنى٫ حهىصًت في 

٣ُا؟. ت بكما٫ بٍٞغ  ؤوؾاٍ الؿا٦ىت البربٍغ

                                                           
هىضؾت ال٨هغباثُت.. ؤؾخاط في ٢ؿم الهىضؾت ال٨هغباثُت في ظامٗت ٦ُبُ٪ ـ خانل ٖلى ص٦خىعاٍ في ال  1

بلى ٞلؿُحن املخخلت  1965. َاظغ م٘ ٖاثلخه مىظ ؾىت 1947ب٨ىضا.. حهىصي مٛغبي ولض بالهىٍغة ؾىت 

يخ٣ل للٗمل ب٨ىضا. له  ل٩ُىهىا ظؼءا مً ٦ُان الاخخال٫ ُٞما ٌؿمى " بؾغاثُل " ٢بل ؤن ًخسغط َىا٥ ٍو

ذي وألازغي وألازالقي للىو( ها٫ بها ظاثؼة " مالٟاث  م ٞحها صمج الخدلُل الخاٍع  ٦La Bible Priseخابُت )ًٖؼ

au Berceau .التي ؤٖضَا الباخض ؤلاهجُلي ؤهضعي قىعو٧ي " 
غة، باللٛت الٟغوؿُت، ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت جدذ ٖىىان : "    2  Le mystère des dix tribusـ اإلا٣الت مخٞى

pérdues d’Israel : Les tribus berbèrs de l’Afrique du nord " 
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ش الحهىص، مً اإلاىٓىع الخلمىصي، باإلاكغ١  َظان الؿاالان، وبٗض اؾخٗغاى جاٍع

وما ٌؿمى "الؿبي البابلحي " وزغاب اله٩ُل ألاو٫، مغوعا بالٛؼو  مىظ ؤًام آلاقىعٍحن

ان وزغاب اله٩ُل الشاوي...، ؾُجُب ٖلحهما بً ؾىؾان بؿاا٫ مً  الغوماوي وخاصٍع

ش.. ؾُجُب  نمُم الكٗىطة الههُىهُت اإلاٗهىصة في ٢لب الخ٣اث٤ وجؼوٍغ الخاٍع

ش وا٢ٗا بإي  بيؿىؾان ٖلى الؿاالحن بؿاا٫ ًداو٫ ؤن ًٟغى ٖلى ال٣اعيء لى الخاٍع ٖو

مه ؤن حهىص  زُاع ًخم ازخُاٍع في اإلاٗاصلت التي َغخها.. ًدؿاء٫ بً ؾىؾان، بٗض ٖػ

اط بخىوـ وحهىص ظىىب اإلاٛغب بهما َم مً اإلاىظاث الحهىصًت التي هجغث بٗض  ٢َغ

ت و"حهىصا" = ٞلؿُحن؛ " ٞهل ًخٗل٤ ألامغ في َظا  اظخُاح ؤلاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي لإلؾ٨ىضٍع

ت تهىصث ؤم ب٣باثل حهىصًت جبربغث؟ ". الكإ  ن ب٣باثل بغبٍغ

مطخي، بٗض  ًُغح بً ؾىؾان ؤؾئلخه ٍو

خه مً الؿم في خملت  ؤن ؤياٝ ظٖغ

الدؿمُم التي ًخىالَا زبراء مخسههىن 

ىضؾخه ال٨هغباثُت. ؤما الخسهو  ٗىص بلىَ  َو

ىا  لل٨ٟغ، للٟلؿٟت وألاهتربىلىظُا. َو  ٞ َىا

ن واإلاهخمحن ؤن ٣ًٟىا ًلؼم اإلاٛاعبت و٧ل اإلاخدبٗح

غابي الٟتن  الؾٟت ٖو سُُهٞ  ٖىض ما ٨ًخبه ٍو

غاب  هظاٖ  الههاًىت وؤهتربىلىظحها وماعزحها.ٞ 

جري لُٟي، ٧إخض ٦باع ٢اصة   َ الخغاب بحرهاع

الخغ٦ت الههُىهُت الٗاإلاُت، والظي ؾب٣ذ 

ت الٗغا١ مً زال٫ صوعٍ في ج ىظُه مداوالث ؤلاقاعة بلى ؤصواٍع ألاؾاؾُت في جسٍغب لُبُا وػٖٖؼ

ىهي مدايغة له في هضوة بمضًىــــــت ماعؾُلُا الٟغوؿُت  .لُٟيً  اَى بٌ. ؤلاهٟها٫ في ٦غصؾخان...َ 

 ،« La guerre d’Algérie…cinquante ans après» "خغب الجؼائغ.. بعض زمؿحن ؾىت ": خى٫ 

ا عغبُا وال هي عغاب الخغاب ًؼعم: " إن الجؼائغ لِؿذ بلض، 2012ؤبٍغل  08ًىم ألاخض بخاٍعش 

 L’Algérie n’est pas un»  بلض إؾالمي، وإهما هي، على اإلاؿخىي الثلافي، بلض يهىصي وؿغوس ي "

 ايؾٝطإ : بضْاص ٖٓضٟ يٝؿٞ
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pays arabe ni islamique mais un pays juif et français, sur un plan culturel » زم ؤياٝ ظاػما ،

ظا البلض  ." الجؼائغ ؾخعغؾ هي آلازغي عبُعا عغبُا" بإنَ 

«l’Algérie connaîtra elle aussi un printemps arabe » 

ظا ألاهتربىلىجي الههُىوي، ٦بحر الباخشحن في مٗهض مىشخي صاًان لألبدار في الكغ١  َو

حها ٦خبا وصعاؾاث ج٣ام لها  ، "بغوػ ماصي واًؼمان "ألاوؾِ ال٠ٞ  ًخسهو في ألاماَػُٛت ٍو

وفي ىؾتراجُجي لل٨ُان الههُىوي هضواث في " املخخبراث " ألاؾاؾُت في نى٘ ال٣غاع الجُ

يا . ومً ؤَم وؤزُغ الخالناث التي اهخهى بلحها َظا الباخض الخُحر في ؤبدازه التي وكغ امٍغ

ا زال٫ وبُٗض خغا٥  ت 1 2011ٞبراًغ  20ؤَمها وؤزَُغ ؤن جهبذ ، جإ٦ُضٍ ٖلى ؤَمُت وخٍُى

 2" الحغهت ألاماَػؼُت مكغوع خلُف اؾتراجُجي للىُان الههُىوي. " 

 
 فٝاِْٝ ا٭قطاص املػاصب١ٝ دلتُعٕٛ بعاف١ُ بًذٝها يٝدططٛا.

 ٚيف طضيف ايقٛص٠ أمحز ايزغضْٞ ٚؾضسات َٗين.

 ٚيف ايقٛص٠ ايجا١ْٝ املزعٛ عبز اهلل ايؿضٜاطٞ، أسز ايع٤٬ُ املبتز٥ني

 يف َب٢ٓ ٚطاص٠ اخلاصد١ٝ بتٌ أبٝب

                                                           
٣ت   1 اعة َظا الباخض له، ٞع ـ ؾب٤ للض٦خىع خؿً ؤوعٍض، الىا٤َ الغؾمي لل٣هغ اإلال٩ي الؿاب٤ ؤن ؤ٦ض ٍػ

ُٛت )جبحن ؤهه اإلاضٖى مىحر ٦جي( وؾلمه ٦خابا َى ٖباعة ًٖ صعاؾت  ؤخض " وكُاء " الخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػ

ُٛت. وؤياٝ اإلاؿاو٫ الؿامي، الظي ؤٞاص بهظا الخهىم، ؤن َظا الباخض ال خى٫ ألاما ٜ وألاماَػ َػ

ض مً ؾىت زال٫ ٢غاءة في  ٌكخٛل لىخضٍ، وؤن " له قب٨ت" ! )ؤ٦ض ص. ؤوعٍض َظا ال٣ى٫ في ٧لمخه ٢بل ؤٍػ

ء ؤبىػٍض عواًخه " عواء م٨ت بجمُٗت اإلاؿاع خُض ٢ضم الغواًت وها٢كها ٧ل مً اإلا٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلا٣غي 

سخي وماؾـ ظمُٗت اإلاؿاع ط. ظىاص الٗغاقي.(.  ؤلاصَع
غة ٖلى   2 ت في هضوة مخسههت للخبراء بإخض مٗاَض جل ؤبِب، مخٞى ـ املخايغة التي ؤل٣اَا باللٛت ؤلاهجلحًز

 الكب٨ت الٗى٨بىجُت.
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 ٚاٜظَإ َع عقٝز َٚضِٜ ايزَٓاتٞ َٚع َٓرل نذٞ

  
ظَإ َع بٛبهض أْٚػرل ميني ايقٛص٠ ٚعبز اهلل بٓشغٞ يف ايٛعط ٚبٛبهض أٚتعزٜت ايؾُاٍ. ٚاٜ

غد١ َٔ تكضٜض بضٚؼ َارٟ ٜٚظَإ  ٚايقٛص٠ ع٢ً ايٝغاص ػُع٘ َع عبز ايضسِٝ ايؾٗاْيب ايشٟ ضلٌُْ 

 سٍٛ احلضن١ ا٭َاطٜػ١ٝ ٚا٭َاطٜؼ باملػضب بعز إزلاطٙ مبغاعز٠ ؽبهت٘ َٔ ايع٤٬ُ باملػضب

تكضٜض ضلٌُ بايػ٬ف فٛص٠ ٫َضأ٠ َغ١ٓ بًباؼ تكًٝزٟ أَاطٜػٞ، يف إطاص ا٫ؽتػاٍ ع٢ً اي

 ! ايقٛص٠ ٚايتٛغٌ َٔ أنجض تعبرلاتٗا ايؾعٛص١ٜ تأثرلا؛ ا٭ّ

، ٣ٞض ونل في ؤبدازه ٖما ؾماٍ بً ؾىؾان ص. إٌؼاٌ بىىن ؤما اإلااعر الههُىوي 

غي ًسخبيء " في  ال٣بُلت الغاب٘ ٖكغة لبجي بؾغاثُل ؤن زلو بلى ؤهه " عمم ول ؤماَػ

!. وللٗلم ٞةن َظا اإلااعر الههُىوي َى ي٠ُ صاثم في " اإلاىخضًاث "  " يهىصي

ىا٥ باإلاٛغب. وؾب٤ ؤن زل٤  واإلاهغظاهاث التي ٣ًُمها الهُاهُم ٖمالء نهُىن َىا َو
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ؤػمت في ما ٌؿمى " مهغظان الظا٦غة اإلاكتر٦ت " الؿِىماجي الظي ًضًٍغ ؤخض ؤَم 

ُب، ٦ما ؾجري في ال٣ٟغة ؤصهاٍ.اإلاخٗاوه  حن م٘ الههاًىت اإلاضٖى " ٖبض الؿالم بَى

 

يكطات َٔ تغذٌٝ بتٌ أبٝب ٜكزّ ؾٝ٘ إٜػاٍ بٕٓٛ تكضٜضا عٔ ع٤٬ُ ايتٓعِٝ ايغضٟ " ذليب 

ايًكا٤  ٚسنضاييت ٜغزْٚٗا يًهٝإ . ايًكا٤ قزّ شلب١ َٔ ايع٤٬ُ بقٛصِٖ  ٚاخلزَاتإعضا٥ٌٝ " 

 املزعٛ نُاٍ ٖؾهاص  ايقٛص٠ أع٬ٙ سلا٫ . أسز ٖ٪٤٫ ايع٤٬ُ،

 
َاٜغذلٚ ا٫خذلام ايقْٗٝٛٞ؛ عاّ بٓؾذلٜت )يف ايٛعط(، ٚيف ٜغاص ايقٛص٠ أسز "أعٝإ" ربزٚ 

املزعٛ )ايطٝيب( ٜتؿشك ٖز١ٜ فزٜك٘ عاّ اييت يٝغت ؽ٦ٝا آخض غرل دلغِ ٖٝهٌ عًُٝإ 

 ! إلقاَت٘ َهاْ٘ايشٟ ٜٕٓٛٚ بٓا٤ٙ، قضٜبا، عٓزَا ٜٗزَٕٛ املغذز ا٭قق٢ 
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ايعكٝز ايطٝاص، غابضٌٜٝ بإْٛ، املزٜض املغاعز يف ايطرلإ احلضبٞ ايقْٗٝٛٞ ؛ يف ؽباب٘ عٓزَا 

ؽاصى يف ايعزٚإ ايج٬ثٞ ع٢ً َقض َٚع ثعًب اخلاصد١ٝ ا٭َضٜه١ٝ ايٛطٜض نٝغٝٓذض ٚٚصا٤ 

 اخ ٚنُاٍ ٖؾهاص عضؾات بعز أٚؾام أٚعًٛ َٚع "ايقٝاِْٝ" ٜ٪طض، ٜٚعٗض يف ايقٛصتني أمحز غٝ

 
ْز٠ٚ ْارٟ "أغٛصا" يف َعٗز ايتذاص٠ ٚايتغٝرل بايزاص ايبٝنا٤ عنٛص ايعكٝز غابضٌٜٝ بإْٛ 

ْٚٝهٍٛ يػضٜغٞ ايزاص ايبٝنا٤ ْٜٛػ ابعزٚص ٚأمحز غٝات ٚساخاّ فشؿٞ ب رٚطِٜ ٚٚ

  2013ٚصسٝشٌ )ذلاؾع١ املتشـ ايٝٗٛرٟ( 
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لُت " في اؾتراجُجُت ال٨ُان َظٍ هماطط ًٖ اإلاكخٛلحن بىعف " الخسلُت والخد

ت مجهم يباٍ ؾامىن  ٜ ". ًىًاٝ لهظٍ الىسبت ال٨ٍٟغ الههُىوي ٫ " نهُىت ألاماَػ

ؾاب٣ىن في ظِل الخغب الههُىوي والٗاملىن صاثما في ؤظهؼة الاؾخسباع الههُىوي 

سخي  ذ وؾُمىن ؾ٨حرا وؤٞحزمحر وه٩ُى٫ لَٛغ ُل باهىن وؾام بيكتًر مً ؤمشا٫ ٚابٍغ

م... و  حَر غ٢ا مسخلٟت، والؾُما ما ؤنبدذ جلخهه ٚو َم لظل٪ ٌؿخٗملىن ؤصواث َو

الم  ٖباعة "ال٣ىة الىاٖمت " في الازترا١، وؤؾاؾا "الًٟ" و"الش٣اٞت" مً زال٫ ؤلٖا

حر طل٪ مً ال٣ىىاث التي ًخم الاقخٛا٫  والهىعة، الشابخت واإلاخدغ٦ت ٖلى الؿىاء ٚو

 ٖلحها وبها ٧إصواث.

 األدٔاد..  –2

ت ال٨مُت ٦ما ٌؿهغ م ؿاولي الاؾخسباعاث الههُىهُت ٖلى حٗبئت اإلاىاعص البكٍغ

حر الالػم وال٩افي مً  ُت ألظىضجه في الازترا١ َظٍ، ًدغم َاوالء اإلاؿاولىن ٖلى جٞى والىٖى

اإلاىاعص اللىظؿد٨ُُت واإلاالُت لدكُٛل واؾدشماع ألاصواث اإلاؿخٗملت في َظٍ ألاوعاف 

" ألاٞالم الىزاث٣ُت " واإلاهغظاهاث والىضواث التي ج٣ام الاؾخ٣ُابُت. ومً ؤَم َظٍ ألاصواث 

مىاػاة لهظٍ اإلاهغظاهاث الؿُيُماثُت الضٖاثُت )البروبٛىضا(، التي ؾ٣ِ في خبالها ختى 

ت وال٣ىمُت التي لم جًُٟ لؿمىم َظٍ اإلاهغظاهاث وجؼ٦ُتهم لها  بٌٗ ألاؾماء الِؿاٍع

المُت بدًىعَم بال بٗض اهتهاء ٞٗالُاتها. ٦ما جىضعط ي مً َظٍ ألاصواث ال٣ىىاث ؤلٖا

الٗمىمُت، والؾُما ال٣ىاة الشاهُت وال٣ىاة الشامىت. ٦ما ؤن ؤعق٠ُ اإلاٛغب ؤنبذ واخضا مً 

ؤَم َظٍ ألاصواث ؤًًا، و٦ظا ٖضص مً الجغاثض واملجالث واإلاىا٢٘ الاظخماُٖت والجغاثض 

ا مً ؤصخابها ؤو ا ؤو التي جم قغاَئ جم "قغاء" ؤصخابها ؤو  ؤلال٨تروهُت التي جم بوكاَئ

ت... الخ. ٍغ ها الخدٍغ  الاقترا٥ مٗهم في م٣اوالتهم بٗض ا٢خىاء ؤؾهم بها للخإزحر ٖلى زَُى

 و ختى هشبذ ما ه٣ى٫ وُٗي َىا بٌٗ ألامشلت هماطظا إلاا ه٣ضمه مً ؤ٢ىا٫..

غوخت ال٨ُان الههُىوي، جدذ ؤُُٚت ٣ٞ2Mىاة   جدىلذ وجُىعث مً مىبر مؿاهض أَل

ظٍ ألاؾُىاهت اإلاكغوزت مً ألا٧اطًب مىظ اهُال١ الضٖىة للؿال  م وخىاع الش٣اٞاث و٧لَ 

ا١ ؤوؾلى، بلى بى١ نهُىوي ٣ًىم بخُُٛت الازترا١ الههُىوي للمٛغب والضٖاًت الٟٓت  ؤٞو

للخُبُ٘، بل بجها ج٣ىم ب٣لب الخ٣اث٤ ووكغ الخٗخُم ووكغ الخًلُل خى٫ ما ًجغي مً 
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"جىؼحر ححروػالُم.. ُجي. همىطط طل٪ ج٣ضًمها لُٟلم اخخال٫ ومجاػع في خ٤ الكٗب الٟلؿُ

ً الههاًىت مً و٢ذ ال ًدلم به ؤي م٨ٟغ ؤو ٞاٖل  ؤنضاء اإلاالح " وجم٨حن مسغظه اإلاضاٖٞ٘ 

ؾُاسخي ؤو ا٢خهاصي ؤو خ٣ىقي، و٢ذ الظعوة في ألازباع، للجضًض ًٖ ُٞلمه الضٖاجي 

لى مضي ؤٍػض مً ؾاٖت.. و٢ـ ٖلى طل ٪ ؤٞالم وبغامج وؤزباع ٦شحرة الههُىوي، ٢بل ٖغيهٖ 

٧لها جمجُض لل٨ُان الههُىوي وحُُٛت ٖلى، وبالخالي جؼ٦ُت ملجاػعٍ في اإلاكغ١ وجأمٍغ باإلاٛغب، 

غؾها في ؤوؾاٍ الكباب  ت ؤماَػُٛت حهىصًت نهُىهُت ٚو ٍى  َ وؤ٦ثر مً طل٪ ب٣هض، بىاء

ُلم  ظٍ ألاٞالم؛ٞ  زغظه شخو ٦خب الظي ؤ " الياَىت "واليلء، ٦ما في واخض مً ؤزُغَ 

؛ وألامغ، َبٗا، ًخٗل٤ 1! ًىما ٣ًى٫ بإهه ًٟخسغ بإن الضماء التي ججغي في ٖغو٢ه صماء حهىصًت

ُىف. لى الٗغوبت هىع الضًًٖ   هبُل ُٖىف، بً ٢اثض الخغبٖ 

 
ر١ٜ اييت ؼاٍٚ اخذلام املظاز ٚايٛدزإ -ؾًِٝ "تٓػرل درلٚطايِٝ" منٛسز َٔ أؾ٬ّ ايزعا١ٜ ايقٗٝٛ

يقٗٝٓت٘ ٚإحلاق٘ بعذ١ً املؾضٚع ايقْٗٝٛٞ باملٓطك١.. ٫ٚ ع٬ق١ ي٘ بايبشح ايعًُٞ ٫ٚ ا٭َاطٜػٞ 

بامل١ٝٓٗ يف ايتٛثٝل ٚايعٌُ ايغُٝٓا٥ٞ يهٓ٘ سعٞ بنذ١ ندل٣ َٔ قبٌ خزاّ ا٫خذلام 

 باملػضب َٚٔ ايغؿاص٠ ايؿضْغ١ٝ اييت دابت ب٘ نٌ صبٛع ايٛطٔ عدل املضنظ ايجكايف ايؿضْغٞ

                                                           
هىصًت جدخىي ٖلى ـ في ظضا٫  م٘ وظه مً وظٍى الِؿاع حؿاء٫ ال٩اجب في م٣ا٫ له ٖما بطا ٧اهذ الضماء الح  1

اث الخمغاء والبًُاء وؾاثل البالؾما؟ ً، مً ال٨ٍغ غة في صماء ٖمىم الىاؽ آلازٍغ  م٩ىهاث ٚحر اإلاخٞى
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 : تغُِٝ ايشانض٠ ؾًِٝ ايها١ٖٓ 

في ؾاٖت الظعوة مً   M 2 ُٞلم "ال٩اَىت" الظي ؤطاٖخه ال٣ىاة الشاهُت الٗمىمُت 

ًىم ألاخض مؿاء ًلخو ظاهبا آزغ ظض زُحر مً نىاٖت مؼاط ٦غاَُت الٗغب 

م ٚؼاة مدخلحن مخىخكحن ًخٗحن م٣اومتهم ٖبر بخُاء الظا٦غة  واإلاؿلمحن باٖخباَع

ُٛت الغاًٞت ل٩ل ما  َى مكغقي.. والُٟلم ها٤َ بالضاعظت لِؿتهضٝ اوؾ٘ الٟئاث ألاماَػ

ى مً بهخاط مكتر٥ بحن  هل بلى مبخٛاٍ َو وقغ٦ت ٖلُان  M  2في اإلاٛغب الٗم٤ُ ٍو

ً اللي ُٞ٪" الظي اخخ٣غ وؿاء اإلاٛغب.. وببً  لهاخبها "هبُل ُٖىف" مسغط ُٞلم "الٍؼ

ج والخلهُج في الخٗلُم.  .!!هىع الضًً ُٖىف بًاٍ ناخب الخضٍع

و مً َظٍ ألاٞالم "الىزاث٣ُت" اإلااؾؿت للىعي الههُىوي ؤًًا، ًم٨ً الخُغ١ 

لُٟلم " ؤظغاؽ جىملُلحن " الظي ؾب٤ الخُغ١ بلُه وبلى زلُٟخه وبلى ما ًسُِ مً 

ش " جىملُلحن " ؛ َظا الُٟلم " الخبكحري ألاهجل٩ُاوي"  زال٫ اؾخضٖاء ؤهضعي ؤػوالي لخاٍع

الٗىصة ل٣ؿم ألازباع، والؾُما ٫" الىزاث٣ُاث " بةقغاٝ نهُىوي. ٦ظل٪ ًم٨ً 

ؤما ٖلى مؿخىي املجالث والجغاثض واإلاىا٢٘، ". H.H"  والبرهامج ؤلاًضًىلىجي والضٖاجي؛

اث  "ػمان"ُٞم٨ً، مشال، جإمل ٚالٝ مجلت  ؤصهاٍ لالهدباٍ ل٨ُُٟت خ٣ً الجٖغ
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ٗا ًخم حك٨ُل والازترا١ ال٨ٟغي والظَجي ب٣هض نى٘ مؼاط ًخ٣بل، قِئا ٞكِئا، وا٢

سُا باإلاٛغب، وبهما بحهىصًت ؤنل  وعي له ٣ًى٫، لِـ بإنالت الىظىص الحهىصي جاٍع

اإلاٛغب واإلاٛاعبت.
الم ؤلال٨ترووي، ًم٨ً مخابٗت الخِ  1 ومشا٫ الجغاثض واإلاىا٢٘ وؤلٖا

ٟا  ضة " ألاخضار اإلاٛغبُت " التي ًىظهها ؤخض مؿاولحها الظي اقخٛل مْى غي لجٍغ الخدٍغ

ؿم الش٣افي ٫ " م٨خب ؤلاجها٫ ؤلاؾغاثُلي " بالغباٍ؛ اإلاضٖى املخخاع ؾاب٣ا بال٣

ىي، ٦ما ًم٨ً بًغاص مغاؾالث ؤخض زضام ألاظىضة الههُىهُت في ؾلؿلت م٣االث  الٍٛؼ

ضة ؤلال٨تروهُت "  مً ٞلؿُحن املخخلت جمجض ال٨ُان الهُىوي وجبٌُ ظغاثمه بالجٍغ

ـ "... الخ. ولٗل " ؤٞطر " مشا٫ في َظا المي، ؤو "  َؿبٌر الازترا١ َى مشا٫ ؤلٖا

الاؾخٗالمي "، "صخٟي" مُضي آن جُٟي الظي خاو٫ الدؿلل لخضقحن مغخلت الٟجىع 

ابُحن واملخخلحن ضخاًا، ٖىض  الخُاوي بإن خاو٫ ٢لب الخ٣اث٤ وحؿمُت اإلا٣اومحن بَع

ى اإلاشا٫ الظي ؤزاع ػوبٗت  ٦بحرة بطاٖخه زبر الٗملُت البُىلُت للكهُض ٖمغ ؤبى لُلى، َو

جي ظٗلذ، مشال، ال٣اٖت ال٨بحرة "ؤخمض بى٦مار"  مً عصوص الٟٗل ٖلى اإلاؿخىي الَى

ا جطج بالخه٤ُٟ والخًىع ٠٣ً إلاضة مً الؼمً، ججاوبا م٘  بُىجت اإلامخلئت ًٖ آزَغ

( خحن وظه ٦المه 2019ماعؽ  30نغزت ألاؾخاط زالض الؿُٟاوي في هضوة ًىم ألاعى )

م ؤه٠  ! ؤبُ٪.. ٖمغ ؤبى لُلى قهُض " ٫" الصخٟي " ٢اثال: " ٚع

                                                           
ـ في هضوة، ٢بل ؤؾابُ٘ ب٩لُت آلاصاب ؤبي قُٗب الض٧الي بالجضًضة، وبِىما ٦ىا هددسخي ٧إؽ قاي   1

ت،   باٚخىا هاثب الٗمُض، و= الؾخئىاٝ ؤقٛا٫ هضوة خىاللىؾاَت في جضبحر الجزاٖاث ألاؾٍغ

م ؤن : "  %    مً ؾ٩ان 94=   بضون مىاؾبت والم٣ضماث، وبك٩ل اؾخٛغب له ألاؾاجظة الباخشىن، ب٣ى٫ ًٖؼ

ىضما ٦ىا في هضوة بُىجت بمىاؾبت ًىم ألاعى، ٢بل  ، َم حهىص1961جاُٞاللذ وهىاخحها، لٛاًت  ! ".. ٖو

جي لألخغاع و٢ا٫ بإن عثِـ ( جضزل مؿاو٫ ؾا2019ماعؽ  30ؤؾابُ٘ ؤًًا )لُلت  ب٤ بدؼب الخجم٘ الَى

!.. ما  الخؼب الؿاب٤ الىػٍغ نالح الضًً مؼواع ٢ا٫ في زُاب له بماجمغ الخؼب ؤن ؤنل  اإلاٛاعبت حهىص

ًُغح ألاؾئلت ًٖ ماٌؿترو َظٍ الخملت الضٖاثُت التي جستر١ الًٟاءاث الٗمىمُت واملجالـ الخانت 

اث.. لى ٧ل اإلاؿخٍى  ٖو
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 ! فٛص٠ غ٬ف دل١ً طَإ ايشٟ تظعِ ؾٝٗا إٔ " املػضب أصض ٜٗٛر١ٜ "

مً َظٍ ألاصواث التي ًخم الاقخٛا٫ بها في َظٍ "ألاوعاف ؤلاؾخ٣ُابُت" ٦ظل٪، 

ت لها.  اإلاهغظاهاث "الش٣اُٞت" و"الٟىُت"؛ "الؿِىماثُت" و"اإلاىؾ٣ُُت" والىضواث اإلاىاٍػ

َظٍ اإلاهغظاهاث؛"مهغظان الخىٍؼة" بُىجت الظي صعي له " ي٠ُ قٝغ "  ومً ؤقهغ

ىمت " ظمهىعٍت ال٣باًل "  لِـ ؤخض آزغ ٚحر " ٞغخاث منهي " الظي ؤٖلً صولخه اإلاٖؼ

بخحزهِذ الظي  " جُمُخاع"صازل ال٨ىِؿِذ الههُىوي !، ومجها ؤًًا مهغظان  2012ؾىت 

يكِ ُٞه ٖهُض و  اَا اإلالُاعصًغ ؤزىىف ٍو الٟىاهت جابٗمغاهذ؛ ؾٟحرة الخازام ًٖغ

الحهىصي الظي ههب هٟؿه مٟخُا للمؿلمحن؛ " ؤبغاَام ٚىلً ".. مً َظٍ اإلاهغظاهاث 

اٍ ؤهضعي ؤػوالي، مهغظان ما ٌؿمى  "الظاهغة٦ظل٪، ًٞال ًٖ مهغظان ٦ىاوة الظي ًٖغ

ى مهغظان نهُىوي ومُبٕى  اإلاكترهت " ُب، َو بالىاْىع بةصاعة ٖبض الؿالم بَى

ت بالٟؿاص، وهي في الخ٣ُ٣ت ٖىانغ بال ًٟاثذ بامخُاػ، جلخ٣ي ُٞه الٗمالت باالهتهاٍػ

ا،  مخ٩املت ومخالػمت. ٟٞي مضًىت الىايىع، وهي بخضي مضن الٍغ٠ ألاقم، ٣ًام، ؾىٍى

٠ الىًا٫  سهم الخلُض. ٍع اٞت " ألاخغاع وجاٍع مهغظان الخؼي والٗاع والخُاهت ألمجاص "ٍع

٠ ا جي والجماَحري، ٍع ٠ ال٨غامت. وفي ٧ل الَى ؼة الىٟـ، ب٩لمت؛ ٍع ٗت وألاهٟت ٖو لٞغ

ؾىت، جإبى ألا٢ضاع العجُبت بال ؤن ًى٨ك٠ الىظه الخ٣ُ٣ي لهظا اإلاهغظان الخُاوي 

وجهُبٜ "ٞٗالُاجه" بداصٍر، بُٗم الًُٟدت، جخٗغي ٞحها جماما ؾىؤة اإلاىٓمحن 
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ىعة املخغ٦حن للخٍُى وعاء ال٩ىالِـ. لم ًيـ اإلاٛ اعبت بٗض ًُٞدت ٖمُل للخٓاَغة ٖو

املخابغاث الههُىهُت، اإلااعر الض٦خىع، اإلاضٖى بٌٛا٫ بىىن ختى ظاءث َظا الٗام 

ت" ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلحها مً آلان 2018)  .ػُذ" -"َىلىضا ( "قَى

مت  ل٣ض ظاء "اإلااعر" الههُىوي، لخبرثت ؤظهؼة اإلاىؾاص الههُىوي مً الجٍغ

تها با٢خإل الح ظٍ هي ألاولى، وا٢خإل اإلاًاٖٟت التي ا٢تٞر جهم، َو هىص اإلاٛاعبت مً َو

ضٍ في مسُماث اللجىء في صو٫ الجىاع بضون  ىه وحكٍغ قٗب ٞلؿُحن، بهم، مً َو

ظٍ الشاهُت.. ظاء بىىن لخبرثت الخغ٦ت الههُىهُت واإلاىؾاص مً بظغامهما في خ٤  ت، َو ٍَى

خاهه وؾمىمه ًٖ الحهىص اإلاٛاعبت والكٗب الٟلؿُُجي مٗا، ٖلى خض ؾىاء ولُيكغ به

ًٛ في  ُمـ خ٣اث٤ ٢خل الحهىص الههاًىت إلماَػ ًٛ ٍو الظا٦غة اإلاكتر٦ت بحن الحهىص وبماَػ

خاعة اإلاٛاعبت. و٢ض جىظه للخًىع في بخضي هضواث اإلاهغظان واصعى ؤن الحهىص اإلاٛاعبت 

م )ما ٌٗجي َغصَم ٢ؿغا( مً ٢بل اإلال٪ الغاخل الخؿً الشاوي  ٢ض جم بُٗهم وجهجحَر

ىُت؟والخغ٦  !.  ت الَى

 
 : فٛص٠ أمحز عقٝز إىل داْب امل٪صخ ايقْٗٝٛٞ إٜػاٍ بٕٓٛ ايشٟ قاٍ

 " يف عُل نٌ أَاطٜػٞ طلتيب٤ ٜٗٛرٟ "..
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ىُت لخمغ  ش اإلاٛغبي وخغ٦خه الَى لم ج٨ً َظٍ ؤلاَاهت والى٢اخت في خ٤ الخاٍع

وماؾؿاتها  بؿالم. ٦ما ؤن بَاهخه للمل٪ الغاخل ٞحها مً الاؾخسٟاٝ بالضولت اإلاٛغبُت

!!! الههُىوي  وجدض ألظهؼتها ما ال ًم٨ً ؤن ًُا١. ٩ٞان ؤن جم ج٣ُُض خغ٦ت " ال٠ًُ "

ـــــــــــــــصازل الٟىض١ بلى خحن اهتهاء الخٓاَغة لُظَب بلى خا٫ ؾبُله. الٗمُل الههُ ـــــــــ ــــــــ  ىويــــــــــــــ

ت ب " جل ؤبِب " ويمً غ( " اإلااعر " ٞىع ٖىصجه، ؾ٩ُىن ـــــــــ)ال٨بُ  في ٞٗالُت اؾخسباٍع

خًىع َظٍ الٟٗالُت ؾ٩ُىن ٖمُل مٛغبي )نٛحر( َى ٦ما٫ َك٩اع.. ؾُِٗغى، 

وبالهىع، ظماٖخه مً الٗمالء لِكُض بهم وبسضماتهم لل٨ُان الههُىوي وجبٌُِ 

ظغاثمه ومجاػعٍ. وؾخ٩ىن خهت ألاؾض في مضًده وزىاثه ٖلى الٗمالء مً ههِب مضًغ 

ب مهغظان الىايىع ٫ " الظا٦غة اإلاكتر٦ت ". وبٗض ٧ل َظا، ؾُٗىص " اإلااعر"  ما ٌؿمى

ُٛت  مغح في جٓاَغاث ز٣اُٞت ؤزغي، ومجها هضوة م٨ىاؽ خى٫ ألاماَػ زاهُت لِؿغح ٍو

خُض الخ٣ى ووَض الٗال٢اث م٘ الٗضًض مً "الىظٍى " و" الغمىػ " اإلاؼوُٚت اإلاؿلُت 

ٜ في زىب مً  ُٛت وألاماَػ  " الخضازت " ]الههُىهُت[ اإلاٟتري ٖلحها !!.ٖلى ألاماَػ

، ًُٟٞدت بجالظل، ٧2018ان طل٪ في صوعة مايُت للمهغظان. ؤما مهغظان ؾىت 

٦ما ٣ًا٫، ؾ٩ُىن لها، وال ق٪، ما بٗضَا. طل٪ ؤن خابل الاعتهان لألظىضة الخاعظُت 

ل والخٗهضاث و" ال٣ٗىص والالتزاماث " وبال٨ظب والا  خخُا٫ ٞحها ازخلِ بىابل الخمٍى

والخضلِـ... الخ. و٢بل َغح الاؾخٟهاماث والاؾدًُاخاث التي حؿاثل اإلاؿاولحن، مً 

مسخل٠ مىا٢ٗهم، هبؿِ، بةًجاػ، َىا ما ظغي في ما ٌؿمى " مهغظان الظا٦غة 

اإلاكتر٦ت " الظي ًضًٍغ واخض مً ؤ٦ثر اإلاغجبُحن ظضا بال٨ُان الههُىوي الظي اؾدشمغ 

غ مسُِ جبٌُِ املجاػع في جٟاَخه واؾخٗضاصاجه الخُ ُٟه ب٣هض جمٍغ اهُت لخْى

اٞت وبىاء ألاؾاَحر اإلااؾؿت لظا٦غة مكتر٦ت نهُىصًت ـ  ٜ ٍع الههُىهُت لضي ؤماَػ

ُٛت إلاىاظهت " الاخخال٫ الٗغوبي ".  ؤماَػ

ل٣ض جم الاجٟا١ م٘ الؿٟاعة الهىلىضًت، مشل ما ًخم الاجٟا١ م٘ ٖضص مً الجهاث 

غ الضٖم الؿذي لهظا  اإلاهغظان اإلاسخ، ٖلى ؤن جمض َظٍ الؿٟاعة اإلاهغظان بما التي جٞى

ًي٠ُ ًٖ ؤعبٗحن ؤل٠ ؤعو، ؤي ما ًي٠ُ ًٖ زالزت وؤعبٗحن ملُىن ؾىدُم. وم٣ابل َظا 

اًت الهىالهضًت. َظا بدؿب اإلاٗلىم مً  الضٖم ًً٘ اإلاهغظان ٞٗالُاجه جدذ الٞخت الٖغ
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ئا في الىا٢٘ ختى آلان. ٧اهذ الكغوٍ، ؤما اإلالخ٣اث اإلاخ٨خم ٖجها ٞال وٗٝغ ٖجها قِ

الخدًحراث ٖلى ٢ضم وؾا١ ل٣ضوم ؾٟحرة َىالهضا لإلقغاٝ وبل٣اء الىٓغة ٖلى 

اًت  ألاقٛا٫، ل٨ً الؿٟحرة لم جإث بٗضما جإ٦ض لها ؤن اإلاىٓمحن سخبىا الٞخاث الٖغ

الهىالهضًت ومٓاَغ الخٟاوة الؾخ٣با٫ ؾٟحرة ألاعاضخي اإلاىسًٟت. لم جخى٠٢ ألامىع 

الخض، بل بن الًُٟدت ؤبذ بال ؤن جٓهغ، وبالىىا٢ِـ، ٖىضما صزل ٖلى ٖىض َظا 

الب الىاثب بالبرإلاان الهىالهضي )مً ؤنل مٛغبي(، الؾُما م٘  الخِ الؿُض دمحم بَى

حن؛ "اإلاهغظان"  الب، باٖخباٍع وؾُُا بحن الُٞغ بنغاع ٖمضة عوجحرصام ٖلى الؿُض بَى

اًت والغمىػ والجهت اإلااهدت " بلضًت عوجحرصام "، ؤن ًد ضص مى٢ٟه مً سخب الٖغ

الهىالهضًت مً الٞخت اإلاهغظان. وؾدخ٣ٗض ألامىع ؤ٦ثر بةنغاع الجهت اإلااهدت باؾترصاص 

ا، !!  صٖمها؛ ؤي ألامىا٫ التي صٞٗتها إلصاعة اإلاهغظان ظؼثُت ؤزغي، ما ٧ان ًم٨ً ؾتَر

ُم البُل دمحم بً ٖبض ال م بصاعة اإلاهغظان بإن ابىت الٖؼ م الخُابي جم َىا، وهي ٖػ ٨ٍغ

جها، في اإلاهغظان بلى ظاهب عثِـ الىػعاء ؤلاؾباوي الؿاب٤ ؾباجحرو. والخ٣ُ٣ت ؤن  جخٍى

 !!الؿُضة ٖاجكت الخُابي اؾخضُٖذ لخٟل الاٞخخاح وعًٞذ جلبُت الضٖىة 

ت مً الخاٞهحن بإن ًلُسىا ؾمٗت  َىا جب٣ى ألاؾئلت مٗل٣ت خى٫ الؿماح ملجمٖى

خٗا وهىن م٘ املخابغاث الههُىهُت وظِل خغبها الظي َضم، البالص مغة بٗض ؤزغي ٍو

ُٛت مً  ُٟت وؾىؾُت وؤماَػ ٢بل ؾىىاث، خاعة اإلاٛاعبت ٖلى عئوؾهم، ومجهم ٖاثالث ٍع

الجىىب الكغقي؛ َظٍ الٗاثالث التي ٖاقذ َىا٥ ل٣غون وما ػالذ مداٞٓت ٖلى جغاثها 

م و  ػي ختى باٚتهم الججرا٫ الضمىي مىشخي صاًان ٟٞجَغ هم وصٞجهم َىا٥ ألاماَػ ظٞغ

تر٥ 
ُ
خُض لم ًب٤ ٢اثما بالخاعة ٧لها بال باب اإلاٛاعبت لُب٣ى قاَضا ٖلى اإلاظبدت. بلى متى ج

خباعي ٧ل َظٍ ألاٞاُٖل؟ مً ؾُُٗض  الخٟاَت والخُاهت جٟٗل في البلض وويٗه الٖا

َُلت ؤًام ما ٌؿمى  -٦ما ٣ًا٫  -ألامىا٫ الهىالهضًت اإلاهغوٞت، ٖلى " اللت ومالي " 

ُب )مً ظُبه( ؤم ال٨ُان  مهغظان الىايىع ٫ " الظا٦غة اإلاكتر٦ت "؛ َل َى بَى

الههُىوي خٟٓا إلااء وظه ٖمُلها؟ ؤم ؤجها ال٣هت ٧لها جضوع وجضوع زم ًغظ٘ جدمُل 

الخ٩ال٠ُ، مغة ؤزغي، للما٫ الٗام، ؤي لجُب الكٗب اإلاٛغبي لضعء ًُٞدت الٗمالء 

 الخاٞهحن؟ !! 
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ىُت، )...( مً ألاصواث ال  تي ًخم اؾخٗماالَا والدؿلل مجها ؤًًا اإلاىؾ٣ُى وألٚا

وهىعص َىا هماطط لٟغ١ مؿ٣ُُت ًخم اؾخيباتها ٧الُٟغ وجهُض الاؾخٗضاصاث للخجىُض 

اَل ًاجـ بال ؤمل ومدبِ وظاَؼ لالعجماء في ؤخًان  مً ٢بل قباب ٣ٞحر مهمل ٖو

ت " ناٚغو ؤًت ؤظىضة، مهما ٧اهذ زُحرة ومضمغة. وفي َظا الؿُا١ ًم٨ً  بًغاص مجمٖى

ُٛت ؤٚىُت؛  " جابغاث إْوباما " )عؾالت باهض " مشال، التي ٌٛجي ٞحها ؤًٖاء الٟغ٢ت باألماَػ

٨ُت للخضزل في اإلاٛغب لخم٨ُجهم إلى ؤوباما(  الث اإلاخدضة ألامٍغ ٌؿخضعي ٞحها َاالء الٍى

خمشل ال٨شحر  ها مً ؤًضي " الٗغب " اإلاٛخهبحن لها. ٍو مً َاالء مً الؿلُت بٗض هٖؼ

٢ضوتهم ٞغخاث منهي اإلاىاصي باالهٟها٫ إلاى٣ُت ال٣باًل بالجؼاثغ، والظي ًمتهً َى 

آلازغ مهىت الٗٝؼ ٖلى ال٣ُشاعة !.. جم٨ً ٦ظل٪ ؤلاقاعة، في َظا الؿُا١ بلى ٖاٝػ 

ال٣ُشاعة آلازغ بمضًىت الىايىع، اإلاضٖى ٖبض الٗالي الغخماوي الظي ًٟخسغ نغاخت 

ً٘ نىعة ماؾـ الخغ٦ت الههُىهُت جُىصوع َغجؼ٫ في بٗمالخه لل٨ُان الههُ ىوي ٍو

لى، ٦ما ٣ًى٫. ٦ما ٧ان ؤنغ ؤن ًً٘ ٖلى عؤؾه  خؿابه ٖلى الٟاٌؿبى٥ ٦مشله ألٖا
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ا بإي ٣َـ  َا٢ُت الحهىص في ظىاػة ؤوقاقا التي خغنذ ظماٖت مً َاالء ؤن ًازشَى

 1مً ال٣ُىؽ بال ما ًم٨ً ؤن ٨ٌٗـ ؤي مٓهغ مً مٓاَغ ؤلاؾالم.

 األعبنٛت.. –3

حؿاء٫ مىاًَى الخُبُ٘ والغانضون واإلاخدبٗىن، له ٢بل ؾىىاث، ًٖ الؿغ وعاء 

جىُٓم الغخالث للكباب اإلاٛغع بهم، الظًً ًخم اؾخ٣ُابهم وججىُضَم، بلى ال٨ُان، 

ؿهمًاصؿاقُم  وبالًبِ بلى املحغكت ؤو ما ٌؿمى " الهىلىهىؾذ " ؤو  خُض ًخم جضَع

ؾدبضص، عوٍضا عوٍضا، بٗض ٖىصة عواص ًاصٞاقُم وجبىحهم خحرة الؿاثلحن  " القىا ".

ىا، جىا، في ه٣ل "  زُابا وؾلى٧ا "َىلى٧ىؾدُا " في ٧ل خُاتهم الُىمُت. ٦ما ؤجهم قٖغ

ا َىا٥، مً زال٫ ٧ل ؤق٩ا٫ جىانلهم، بلى مدُُهم. ومً ؤَم  الخبراث " التي حٗلمَى

ٗبحراث ػواع ًاصٞاقُم مٓاَغ الظَىُت الهىلى٧ىؾدُت التي محزث زُاب ومىا٠٢ وح

ضحهم ؛ ال٨ظب واإلابالٛت وجهى٘ اإلآلىمُت والب٩اثُت اإلاخىانلت في ٧ل اإلا٣اماث.  ومٍغ

وهىعص َىا مشا٫ همىطجي للهىلى٧ىؾدُت و٦ُُٟت الاقخٛا٫ ٖلحها و٠ُ٦ ًخم 

اؾخضٖاء الخاعط مً زال٫ ب٩اثُاث المى٣ُُت ختى، ؤو ٖلى ألاصر، ٠ُ٦ ٌؿخضعي 

 مً ًهىٗهم الؾخضٖاثه..الخاعط هٟؿه مً زال٫ 

ل  ( الُٟلت بًضًا ٞسغ الضًً بمؿ٣ِ 2017ؾ٣ُذ، ٢بل خىالي ؾيخحن )ؤبٍغ

عؤؾها بخضغى، هاخُت مضًىت جىٛحر واعجُم عؤؾها باألعى وجم ه٣لها بلى مؿدكٟى جىٛحر 

زم بلى مؿدكٟى الغقُضًت ٞمؿدكٟى ٞاؽ الؾخ٨ما٫ الٟدىناث الُبُت وجض٤ُ٢ 

ا، وعبما ٢لىا ختى اوٗضام نىع الؿ٩اهحر التي ؤزظث له ا بالغقُضًت. ل٨ً ٢ضَع

٠ الظي  الخجهحزاث ألاؾاؾُت في جىٛحر وهىاخحها، ظٗل الُٟلت حؿلم الغوح هدُجت الجًز

ٗت التي ج٣خًحها مشل َظٍ الخىاصر  خهل لها في صماٚها ولم جخل٤ ؤلاؾٗاٞاث الؿَغ

ل في مشل َظٍ الخىاصر، 
َ
ؤلاَما٫ الُبي مشال.. اإلااؾٟت الُاعثت. ٧ان اإلاى٤ُ ؤن ًىا٢

                                                           

ت ٧ل شخو ـ ال  1   ت مماعؾت ال٣ىاٖت ؤو ال٣ُـ الضًجي الحهىصي ؤو ؤلالخاصي، ٞهظٍ خٍغ هىا٢ل َىا خٍغ

اث حٛلٛلها  ض، وبهما هىا٢ل ألاظىضة الههُىهُت  ومؿخٍى هضٖمه في خ٣ه في مماعؾخه بالك٩ل الظي ًٍغ

 وحكاب٩اتها وحٗبحراتها.  
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ي٠ٗ ؤو اوٗضام البيُاث الخدخُت الالػمت.. البحرو٢غاَُت وز٣لها... الخ. ل٨ً الظي 

ئت  ٜ وجم ل٠ وٗل اإلاغخىمت البًر خضر َى ضخ مً اإلآلىمُت والتهمِل يض ألاماَػ

غ والخُُٛاث  ىاث واإلا٣االث والخ٣اٍع ا... وظاء ؾُل الخهغ له مً الخضٍو بٗلم جاماٚػ

٨ُت جىاو٫ ٢هت الُٟلت الصخُٟت خ غ الخاعظُت ألامٍغ ٜ.. ختى ؤن ج٣ٍغ ى٫ تهمِل ألاماَػ

ُٛت !! َل ًهض١ ال٣ٗل بغاءة ٧ل َظا الاَخمام؟ زم َل و٢٘ ما و٢٘  " بًضًا " ألاماَػ

ٜ؟ ٦م مً  ُٛت "؟! ؤم ألجها في مى٣ُت مهمكت ٌؿ٨جها الٗغب ٦ما ألاماَػ إلًضًا ألجها " ؤماَػ

ان َظٍ اإلاى٣ُت مً الٗغب وال ٌؿم٘ نىث إلاً ؤ٢امىا خاصر ممازل ًغوح ضخُخه ؾ٩

اة الُٟلت " بًضًا " التي جإإلاىا لغخُلها، زانت وؤهجي ؤخض ؤنض٢اء الٗاثلت  الضهُا ٖلى ٞو

اإلا٩لىمت، وجغبُجي ٖال٢ت زانت بجضَا اإلا٣اوم والشاثغ في نٟٝى الجىاح اإلاؿلر 

جي لل٣ىاث الكٗبُت الظي ٧ان ٣ًىصٍ اإلاغخى  م ال٣ُٟه البهغي؛ اإلاىايل لالجداص الَى

 الهلب ٞسغ الضًً اإلاكهىع ب "بىجمؼوٚذ." قاٞاٍ هللا.؟.

 

فْٗٝٛٞ بكٝار٠ عهرلا يف مٝاؾ١ أسز نباص ايقٝاِْٝ ايضٚار؛ احملذٛبٞ أسضمإ، ٚيف ٚؾز 

 ايقٛص٠ ا٭خض٣، عقٝز، ٚيف َكابً٘ َضِٜ ايزَٓاتٞ ٚعط ٚؾز " عٝاسٞ " فْٗٝٛٞ..
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 ٖؾهاص َع إٜػاٍ بٕٓٛ 

 

 بٕٓٛ ٜؾٝز غزَات عُض ايًٛطٟ ٚنذٞ
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ؤُُٖىا َظا اإلاشا٫ همىطظا لب٩اثُاث ال خهغ لها محزث صوما خغا٧اث َاوالء 

ُت ؾ٣ٟها  الهُاهُم. ومما ًلٟذ اإلاخدب٘ إلاُالب َظٍ الخغا٧اث الجهاثُت وال مىيٖى

ٗض ال الؿغابي، الظي ما ؤن ًبلٜ اإلاضي اإلاىٓىع ختى ٌؿتهضٝ " اإلااء " البُٗض هدى ؤ٤ٞ ؤب

 "]الضولت ؤو الؿلُت [ مً ؤحل جدلُم ًيخهي بال ب 
ّْ
" ؤواٌ " ]ألاعى[ و" جاهباٍ

ت "جُلُلي "، وطلً ب"جاهغاولت " ] الثىعة [.. في البضاًت؛  غ والاؾخلالٌ والحٍغ الخدٍغ

غاْوال(
ْ
اه

َ
 ج
ْ
ْعْؼق

ْ
ّب غ الثىعة !(الظي وان ًغصصٍ َالب اليلُاث  ]ومً َىا قعاع؛ )ػْ ! )ؿّجِ

ؼُت اإلاغجبُت ب جىظُم "مدبي إؾغائُل في اإلاىًىٍ ً في جُاع الحغهت الثلاؿُت ألاماَػ

اإلاؼغب الىبحر "[، كبل ؤن جخـخم في طًَ املخُُحن واإلاىحهحن للخىظُم ؿىغة " 

ؤمؼػت الضولت"، بضال مً " جاػغاوال "، مغخلُا، هسِ مخيامل، وؤهثر مغصوصًت، مىاػاة 

بىف مع مُلب " الـُضعالُت " ومُلب " الب جُا مً الْعٍغ ىض الؿابع " للخسلو، جضٍع

 َؤالء ِلبالص " جاماػػا الىبري " ! !. 1واخخالٌ " قاعبي بٌى البعحر"

ا ال٨بري" و"مدبي بؾغاثُل" واؾخد٣ا١ "الٟضعلت" و"جا٦غاوال"  ؤما " ؤ٧ا٫" و"جاماٚػ

ىاَا في والاقخٛا٫ ٖلى الخبئحر والخىجحر جمهُضا للخٟجحر... الخ، ٩ٞلها مىايُ٘ جىاول

ألاظؼاء وال٣ٟغاث الؿاب٣ت. ًب٣ى لىا بٌٗ ال٨الم ًٖ َظا الاؾخد٣ا١ الجضًض الظي 

بُت ألظهؼة ال٨ُان الههُىوي ؤن جمهض به للخٟجحر ألجها في  ت" الخسٍغ اعجإث "الٗب٣ٍغ

ا، ٖلى ما ًبضو لها، ؾخ٣لل مً الخ٩لٟت ٖىض بَال١ نا٤ٖ اإلاغخلت الجهاثُت في  هَٓغ

ٛغب وج٨ُٟ٪ ٖغي جماؾ٨ه املجخمعي؛ ه٣هض َىا؛ اؾخد٣ا١ مسُِ جضمحر وخضة اإلا

 ."ؤمؼػت الضولت "

ٞما اإلا٣هىص بهظا اإلاٟهىم؟ ما هي مهام َظا "الاؾخد٣ا١" في َظا املخُِ 

ُب؟ ٠ُ٦ ًخم الاقخٛا٫ ٖلُه؟  الَغ

 

                                                           

ت لىٗذ الٗغب، جترصص آالٝ اإلاغاث، 1  ًىمُا، في الٟاٌؿبى٥ ومىا٢٘ الخىانل  ـ َظٍ الٗباعاث الٗىهٍغ

الاظخماعي املخخلٟت ٫" مدبي بؾغاثُل في اإلاٛغب ال٨بحر " ومً ٌؿخ٣ُبىجهم مً الكباب اإلاٛغع بهم في 

ضاصًاث. اث وؤلٖا ًٛ في ألاوؾاٍ الُالبُت بال٩لُاث والخالمُظًت في الشاهاٍو  ؤوؾاٍ بماَػ
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 حضن٘ احلاخامات ّضباط اجلٔؿ ّاالعتدباصات الصَْٔىٔ٘ – صابعا

بت، زال٫  بمىاػاة م٘ الخغا٧اث الاظخماُٖت، ىُت خغ٦ت مٍغ قهضث الؿاخت الَى

الؿىىاث ألازحرة لٗضص مً الخازاماث وعظا٫ الضًً الحهىص الههاًىت مً ؤنل مٛغبي 

ت..  و٦ظا لٗضص مً الصخهُاث ت والاؾخسباٍع ض، بل الؿُاؾُت والعؿىٍغ مجهم مً ًٍا

باع٥ ؤع٧ان ظِل الخغب الههُىوي اب و٢اصاجه بٟلؿُحن املخخلت ٍو باع٥ ؤلاَع  ٍو

ض  ومجاػعٍ في خ٤ الٟلؿُُيُحن والؿىعٍحن واللبىاهُحن و٧ل الٗغب، ٦ما ًباع٥ تهٍى

إحي َىا  ٞلؿُحن وم٣ضؾاث اإلاؿلمحن في اإلاسجض ألا٢صخى وم٣ضؾاث اإلاؿُدُحن، ٍو

إحي َىا ًلٗب لٗبت !.لُضعي ألازىة والدؿامذ والخىاع  . ومجهم مً ؤصًً بالٟؿاص َىا٥ ٍو

َٗبض " ٖاًً باًً " بىخضة واؾخ٣غاع اإلاٛغب وؤمً ًخأمغ و "ؤلاخؿان " ! ومنهم مً 

 اإلاٛاعبت...

ت لٗضص مً  ًال ًٖ عظا٫ الضًً الحهىص الههاًىت، جم عنض جدغ٧اث مكبَى ٞو

ً ومدؿللحن في نٟاث  حن ومً الاؾخسباعاث، مخى٨ٍغ الًباٍ الؿامحن، ٖؿ٨ٍغ

اث مسخلٟت ؾىٗغى َىا ومًاث ًٖ بًٗهم، همىطظا لالزترا١ الخُحر، ٖلى مؿخٍى

بي باألبٗاص الغوخُت الظي حُُٛه بلبىؽ صًجي جاعة وبالٟىىن  جخُٛا جدهحن ٖملها الخسٍغ

واإلاىؾ٣ُى الغوخُت جاعة ؤزغي. ومً اإلالٟذ، في َظٍ اإلاىظت ألازحرة لخغ٦ت الخازاماث 

مالئهم  و٦باع الصخهُاث في ال٨ُان الههُىوي، ب٢بالهم ٖلى حُُٛت قغ٧ائهم ٖو

ظعة التي ٌكخٛلىن ٖلحها، بإعصًت ونٟاث مً ٢بُل " ؾٟغاء املجىضًً في املخُُاث ال٣

ابي هخاهُاَى  اعة ؤلاَع هحن " ـ ٦ما خاولىا ؤن ٌؿى٢ىا لٍؼ ِ
ّ
" و" يُٝى قٝغ "، بل و" مسل

ت !؛ َظا الدؿى٤ٍ  ٩ان لٟغى خل ل٣ًُت ؤ٢الُمىا الصخغاٍو بضٖىي جضزله لضي ألامٍغ

ىى ماؾُاؽ  ا١ اإلاٛجي املجغمالظي خاولىا الىٟش ُٞه مىاػاة الؾخًاٞت ؤعهب الؿب ؤهٍغ

. ؾىٗغى هماطط مً َاالء الخازاماث وبٌٗ الصخهُاث 2019قخاء َظٍ الؿىت 

الههُىهُت، ل٨ً ٢بل طل٪، ؤظض مُٟضا ٖغى هماطط لى٣اثًهم، مً باب ؤلاههاٝ، 

سضم بظل٪  مً ظهت، ومً باب جبضًض مىُل٤ زاَيء، ٦شحرا ما ٣ً٘ ُٞه البٌٗ، ٍو

شاء مً ا٫ "َاالء " مً ظهت ؤزغي؛ ه٣هض مىُل٣اث في الخدلُل ؤظىضة الههاًىت الخب
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، صون جمُحز.. وؾى٨خٟي َىا بمشا٫ عظل صًً حهىصي مدترم   بالؿُاسخّيِ
جسلِ الضًجي 

ٞاظإوي في ماجمغ ببلض ؤؾُىي ببُا٢خه الصخهُت التي اؾخى٢ٟجي قٗاع اإلاىٓمت 

" يهىص . ٣ًى٫ قٗاع مىٓمت الضًيُت الحهىصًت التي ًيخمي بلحها، والتي جخهضع البُا٢ت

ُدل اإلاىايل يض  مخدضًً يض الههُىهُت " ُضٞو التي ٣ًىصَا الخازام بؾغاثُل صٞو

ت واإلاىداػ لٗضالت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت التي ٦غؽ خُاجه بلى  الههُىهُت والٗىهٍغ

ا٢ه لل٨ٟاح مً ؤظلها:   Pray For Speeady Peaceful Dismantlement Of Theظاهب ٞع

State Of << Israel >> 

غ هًا٫ = " ؤصع لؼواٌ إؾغائُل بؿغعت وبؿالم "..  َظا َى الكٗاع الظي ًَا

حن في مىٓمت  ا "آالٝ الحهىص اإلاخضًىحن ٚحر الٗىهٍغ ا مً مىٓماث  " هاجىعٍياَع حَر ٚو

٦شحرة يض الههُىهُت وال٨ُان الٗىهغي ُٞما ٌؿمى " بؾغاثُل " ٖبر الٗالم. ومً 

ٚحر اإلاخضًىحن والٗلماهُحن، هماطط ٦شحرة هظ٦غ مً  الصخهُاث مً ؤنى٫ حهىصًت مً

تهم وقبابهم ؤو مهالخهم بؿبب  بُجها حهىص مٛاعبت ؤنالء ؤصوا ؤزماها بآَت مً خٍغ

ت ظٗلتهم مدبىبحن ًتربٗىن في ٢لىب  ىُت وؤلاوؿاهُت الىبُلت واإلاكٞغ مىا٢ٟهم الَى

م مىم مىاَىحهم اإلاٛاعبت مً اإلاؿلمحن.. ٍو ٨ً الخظ٦حر، في َظا بزىاجهم وعٞا٢هم ٖو

الهضص، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، الُُبي الظ٦غ اإلاىايلحن الخ٣ضمُُحن ال٣اثض 

ٌ ؤن جترظم ٦خبه  إصمىن عمغان اإلاالحال٩اجب الغاج٘ ؤبغاَام الؿغؿاحي و الظي ٞع

ا٢ه في مجمىٖت الٗمل  ت، ٖلى ؤجها لٛت ال٣خلت ! َظا الغظل الُٗٓم الظي ٦غمه ٞع للٗبًر

ىُت م اجه ب٣لُل، بإن ٢ضمٍى ألن ٩ًىن ؤو٫ اإلاى٢ٗحن ٖلى الَى ً ؤظل ٞلؿُحن، ٢بُل ٞو

م ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ 2010"مُشا١ الغباٍ " )ماي  ( إلصاهت الخُبُ٘ واإلاُالبت بخجٍغ

الاجها٫ ؤو الخىانل م٘ ٦ُان ألاباعتهاًض الههُىوي بٟلؿُحن املخخلت م٘ الضٖىة بلى 

(.. مً الىظٍى 2013٘ )جم جإؾِؿه في ًىاًغ جإؾِـ اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ

اإلاكهىعة مً ؤنل حهىصي التي جٟغى الاخترام ؤًًا، ًٞال ًٖ اإلاغخىمحن ؤبغاَام 

حن، ناخب هخاب " عبُع وبصمىن، اإلاىايل الخ٣ضمي، نض٤ً الجمُ٘،  حاهىب هَى

الظي ًىانل هًاله الكغؽ يض الههُىهُت بال َىاصة ٖلى ٧ل الهُاهُم " 

خضاءاث واإلاًا٣ًاث التي ال جخى٠٢...اإلاؿخىٍاث،  م الٖا  ٚع
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 .. بطاق١ ايضِّبِّٞ إعضا٥ٌٝ راؾٝزٚؾٝتؿايؾُاٍ  ٚع٢ً املضسّٛ إرَٕٛ عُضإ املًٝض

 
 ص٥ٝػ املضفز املػضبٞ ملٓاٖن١ ايتطبٝع ٚضلُإبني فزٜكٝ٘ أمحز  دانٛب نٖٛني

 ..ايغضؾاتُٞضسّٛ أبضاٖاّ ٚايهاتب ايعاّ يشات اشلٝأ٠ عظٜظ ٖٓاٟٚ.. ٚايقٛص٠ يف ايٝغاص يً

َظا الخىيُذ ٧ان الػما مىظ البضاًت ختى هً٘ الى٣ِ ٖلى الخغوٝ وهبحن خ٣ُ٣ت 

الهغإ ومٗجى ما ؾىىعصٍ مً الى٢اج٘ وألاخضار واإلاىا٠٢ وألاوكُت والخلُٟاث 

وعاءَا ٧لها.. خ٣ُ٣ت ومٗجى ؤن الهغإ لِـ ولً ٩ًىن صًيُا ؤبضا، وبهما َى بحن مً 

ً للجمُ٘ في ؾُا٢ه الخًاعي الٗغبي وؤلاؾالمي  حهمه اؾخ٣غاع وؤمً اإلاٛغب ٧َى

٤ وؿُجه الاظخماعي مً  وؤلاوؿاوي، مؿلمحن وحهىص، وبحن مً ٌٗمل ٖلى جٟجحٍر وجمٍؼ
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ً والٗمالء الظًً ال حهمهم بال مهلختهم ومً ٌٗملىن لٟاثضتهم مً ؤصخاب  اإلاخأمٍغ

ب وجٟجحر ألاَو الُت، ألاظىضاث، ؤصخاب اإلاهلخت في الخسٍغ ٘ ؤلامبًر ان زضمت للمكاَع

"حهىصا" و"مؿلمحن".. ٞلىبضؤ ؤوال بىماطط مً الخازاماث الههاًىت زم بىماطط 

بي بال٣ٟغة الشاهُت.  لصخهُاث جخىلى وجغعى اإلاكغوٕ الخسٍغ

 ـ االخزشاق ثبنؼًم االجزًبػٙ: انحبخبو أثشاْبو فخٕس جٕالَٙ  أ

 
 يقْٗٝٛٞ صؾك١ مابط املٛعار عاّ بٓؾطضٜط،ٜباصى ص٥ٝػ أصنإ دٝؿ احلضب اد٫ْٛٞ .. 

 ! ٜٚظعِ أ٫ رخٌ ي٘ بايغٝاع١

اف بالضاع البًُاء بلى ٚاًت ؾىت  ى مً الحهىص اإلاٛاعبت، ولض ٖو َظا الخازام، َو

خُض َاظغ بلى ٞلؿُحن املخخلت خُض ؤ٢ام مً خُجها في ال٣ضؽ بلى ؤن ٖاص ٢بل  2000

ؼ ؤوانغ ؤلازاء بحن "لخضم٨ُغؽ ٖىصجه ( ل2017خىالي ؾيخحن )ؾىت  ت الـلغاء ولخعٍؼ

٩ي في مىىهاث الكعب اإلاؼغبي " ؾبخمبر مً  بدؿب ما نغح به إلاى٢٘" الخغة " ألامٍغ

هٟـ الؿىت زال٫ خىاع له مٗه. وفي هٟـ الخىاع جدضر الخازام ًٖ مكغوٖه 

ملخاعبت ال٣ٟغ في اإلاٛغب ٞإوضر ؤهه وي٘ بغهامجا إلؾٗاٝ ملُىن مٗىػ ٧ل ؾىت. ؤما 

له، ُُٟٞض الخازام بإن له زُت مضعوؾت وؤن ٠ُ٦  ؾِىجؼ مكغوٖه ومهاصع جمٍى

ل اإلاكغوٕ هي " الؼ٧اة " التي الخٔ ؤجها جخم بك٩ل مخسل٠ وؤهه ؾُُىعَا  مهاصع جمٍى

 ! ٖلى خض ٢ىله.. بدُض ج٩ىن في مؿخىي الٗهغ، اهُال٢ا مً ججغبخه في " بؾغاثُل "
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ً زُُه إلنالح الخازام ٞسىع ًخدضر ًٖ مكغوٖه ملخاعبت الٟ ٣غ ٦شحرا ٖو

غ ع٦ً الؼ٧اة في ٣ُٖضة اإلاؿلمحن ! الظي ًالخٔ ؤهه ًماعؽ بك٩ل مخسل٠، و"  وجٍُى

خغام "؟؟؟ !!! )وما الٛغابت ؤن ًخضزل الخازام الحهىصي ؤبغاَام ٞسىع ظىالوي لخصخُذ 

٣ُٖضجىا ما صام الحهىصي الههُىوي غي ؤصععي َى مً ًضبغ ممخل٩اث ألاو٢اٝ والكاون 

ؾالمُت بالغباٍ؛ ٖانمت البالص مىظ ٖضة ؾىىاث؟؟؟ !!!.. الخازام ًخدضر ٦شحرا ًٖ ؤلا 

خدضر ًٖ حُِٗىه ٫ " ؾٟغاء "،  مكغوٖه في بنالح مىٓىمت الؼ٧اة " الخغام " ٍو

 
َ
والؾُما ٫ " ؾٟحراث " له لضي " الٗاإلِاحن " في ٧ل الاججاَاث !، ل٨ىه ال ٣ًى٫ لىا قِئا

اَاتها في زضمت ؤظىضة ال٨ُان الههُىوي وازترا٢اجه في ًٖ َظٍ الؿٟاعاث وخ٣ُ٣ت وك

٣ٓت  باء بٌٗ الؿٟحراث ٍو اإلاٛغب وفي ٧ل ألا٢ُاع الٗغبُت. ٞىخضَا الهضٝ ٚو

 اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ هي مً جسبرها ٖما ًخ٨خم ٖىه الخازام !.

ها لم ًسبرها الخازام ؤبغاَام ٞسىع ظىالوي، مشال، ًٖ اإلاهام التي جًُل٘ ب

ؾٟحراجه وؾٟحراث بٌٗ هٓغاثه عظا٫، ووؿاء الضًً الحهىص الههاًىت، لضي اإلاؿاولحن 

حن الههاًىت، ومً اله٠ ألاو٫.. ماطا ٧اهذ  حن والاؾخسباٍع الؿُاؾُحن والٗؿ٨ٍغ

حٗمل "الؿٟحرة" ؾٟحرة ماطا ًاجغي؟ " بكغاثُل الكاوي " لضي وػعاء في خ٩ىمت هخاهُاَى 

؟.. ماطا ٧اهذ جٟٗل بكغاثُل الكاوي في جل ؤبِب ٖىضما الخالُت والخ٩ىماث الؿاب٣ت

ظلؿذ في مىهت بحن وػعاء نهاًىت ما ٧ان الىاؽ لُٗلمىا بها لىال اهٟجاع ًُٞدتها 

ببحروث، ٢بل ؤًام ٣ِٞ مً َب٘ َظا ال٨خاب، وحؿببذ في بؾاءة ٦بحرة لؿمٗت الىًَ. 

مبكغائُل الكاوي ٣ٞض حؿللذ " الؿٟحرة "،  اليؿاء " الٗغبُاث  ، بلى ٢اثمت لخ٨ٍغ

ت) (. 2019الغاثضاث "، )مجهً هىا٫ الؿٗضاوي( بمىاؾبت ُٖض اإلاغؤة ألاممي للؿىت الجاٍع

مها عؾمُا في لبىان بٗض ا٦دكاٝ  ان ما جم عنضٍ ٞخم سخب ج٨ٍغ ل٨ً الدؿلل ؾٖغ

ٖمالتها لل٨ُان الههُىوي؛ َظا السخب املخؼي الظي ٧ان خضًض الخام والٗام في 

٘ الخىانل الاظخماعي والصخاٞت الٗغبُت اإلا٨خىبت. ٩ٞاهذ " الًٟاثُاث ومىا٢

الًُٟدت بجالظل "، لِـ للٗمُلت وخضَا ول٨ً، ٖلى هدى ما، لىا، ؤًًا،ظمُٗا 

 ٦مٛاعبت..
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لً ًمغ بال خىالي ؤؾبٕى ٖلى ًُٞدت بكغاثُل الكاوي، ختى اهٟجغث ًُٞدت 

ضة الهباح، ؛ " الصخٟ " هىعا ؿىاعي "ؾٟحرة ؤزغي؛ بجها ًُٞدت اإلاضٖىة  ُت " بجٍغ

 ٤ُ ت " مغة ؤزغي في بحروث خُض جم اخخجاػ " مٗالي " الؿٟحرة بمُاع ٞع و٧اهذ " الكَى

غي الضولي ٢بل َغصَا مً ألاعاضخي اللبىاهُت في مكهض مسؼي ٌؿاثل اإلاؿاولحن  الخٍغ

ه ؾمٗت البالص مً ٢بل َظٍ الٗمُالث..  ًٖ حكٍى

خدل نٟت صخاُٞت هي ألازغي وهي، ؾٟحرة ؤزغي ججاوػث ػمُلخحها في الٗمالت جي

مها، ٞهي مؿاولت  24ًٞال ًٖ ٧ىجها " مغاؾلت" إلاا ٌؿمى " ٢ىاة بؾغاثُل  "، بدؿب ٖػ

" ًٖ بصاعة ؤٖما٫ ناخب ألازخام الظي ٌٗحن الؿٟحراث.. ال٨الم َىا ًٖ اإلاضٖىة 

مً ؤن .. ؾٗاصة الؿٟحرة ؾمحرة ججاوػث ػمُلخحها ـ ٦ما ٢لىا ــ ألجها جم٨ىذ ؾمحرة باع "

" الىاَلت جدىػ، مً اليكُاء اإلاٛاعبت اإلاىاًَحن للخُبُ٘ م٘ ال٨ُان الههُىوي، ل٣ب 

٣ٞض خاولذ ؤن جخىلى ؾٟاعة الى٤ُ بالىُابت ًٖ . !(باؾم الىاَم " )ؤهظغ الهىعة 

الىا٤َ باؾم ظِل الخغب الههُىوي في الخهجم ٖلى م٣اومت الكٗب الٟلؿُُجي 

اب ٦ما نغخذ بًغوع  ٪ اإلاخابٗت يض البرإلااوي اإلاىايل ٖبض ووؾمها باإلَع ة جدٍغ

دـ مً صازل ٢بت  الخ٤ خِؿان ٣ٖب َغصٍ لىػٍغ الخغب الههُىوي ألاؾب٤ ٖمحر بحًر

 .2017البرإلاان في ؤ٦خىبغ 

ا هي  ظماٖت ؾٟحراث الخازام ال جخى٠٢ َىا، بل امخض بلى ٖالم " الًٟ "، َو

ازام ؤبغاَام وحٗخبر َظا الخُٗحن جابٗمغاهذ جخل٣ى ؤوعا١ اٖخماصَا هي ألازغي لضي الخ

ا لها ! !  الخازامي قٞغ

الخازام ؤبغاَام ٞسىع " ظىالوي " ٌٗمل ٧ل الجهض ختى ًسٟي نهُىهِخه وصٖمه 

لل٨ُان الههُىوي ولجِل خغبه. لظل٪، ٞةهه ؤزبرها ًٖ ٧ل شخيء بال ًٖ ٖال٢اجه بهظا 

لى عؤؾهم ٚاصي الجِل، ولظل٪ ٞةهه لم ٣ًل قِئا ًٖ مباع٧اجه لل٣اصة الههاًى ت، ٖو

ابي الههُىوي.. إلااطا؟ عبما ألهه ـــ  ؤػ٧ىى، عثِـ ؤع٧ان الخغب بجِل الدؿاخا٫ ؤلاَع

٩ي ــ ال ًخضزل في الؿُاؾت ! !  بدؿب ما نغح به إلاى٢٘ الخغة الاؾخسباعي ألامٍغ
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الخازام ؤبغاَام ٞسىع ظىالوي نغح ؤًًا، يمً ما نغح به في م٣ابلخه م٘ " 

ؤؾحر في الكإع الٗام وؤع٦ب اإلاىانالث الٗامت وال ؤل٣ى بال الاخترام  الخغة " ٢اثال: "

والخ٣ضًغ مً ٖمىم اإلاٛاعبت اإلاؿلمحن..." ٞماطا ًٖ الٟلؿُُيُحن الظًً ًمكىن ألصاء 

نلىاتهم بمسجضَم ألا٢صخى بال٣ضؽ التي ٣ًُم بها الخازام ٞال ًجضون بال ؤلاَاهاث 

َٝغ ظىىص ًى٣ًىن ٖلى اإلاهلحن واإلاهلُاث واإلاًا٣ًاث والاؾخٟؼاػاث واإلاى٘.. مً 

ػي، اإلاٛغبي  ابي عثِـ ؤع٧ان ظِل الخغب الههُىوي، الحهىصي ألاماَػ بإوامغ مً ؤلاَع

الًغب والخىىُل ماطا عً الحىاحؼ في الُغكاث و ! ألانل الظي ًباع٦ه باٖتزاػ؟

حن والبُل وختى اللخل الظي جخعغى له اإلاغابُاث اإلاعخىـاث واإلاغابُحن اإلاعخىـ

ىحن الههاًىت  ت واإلاؿخَى في خغمت اإلاسجض ألاكص ى مً َغؾ عهاباث الكَغ

ي ؤصععي، وػٍغ  ابي الههُىوي اليهىصي اإلاؼغبي ألانل اإلاضعى ؤَع جدذ إقغاؾ ؤلاَع

 !الضازلُت في خىىمت هخاهُاَى الحالُت؟

ؤؾئلت ال هُغخها في الخ٣ُ٣ت ٖلى الخازام " الُُب " و"اإلاهلر اإلالهم " الظي ظاء 

خِىا في بنالح ؤمىع صًيىا وصهُاًىا بمغاظٗت جسلٟىا في ؤصاء قٗحرة الؼ٧اة التي ًجب ؤن ًٟ

ها بالُغ١ الخال٫ بٗضما ؤيٗىا ٧ل َظٍ الضَىع في  هم٨ىه مً مبالٛها لُُٗض نٞغ

ها بالُغ١ الخغام.. َظٍ ألاؾئلت هُغخها ٖلى ال٣غاء لُضع٥ مجهم مً لم ًىا٦ب  نٞغ

ز "، ول٨ً حجم الاؾخسٟاٝ واخخ٣اع الحهىص الههاًىت ألاخضار حجم، ال ه٣ى٫ " الُج

م٨ً الطخ٪ ٖلى ط٢ىجهم   ٍو
ً
لظ٧اء اإلاٛاعبت والخٗامل مٗهم ٧إٚبُاء ال ًٟهمىن قِئا

ت ٧لها  واؾخٟٛالهم.. ؤو لِؿذ َظٍ هي لب ال٣ٗلُت الخلمىصًت التي ج٣ؿم البكٍغ

حر الحهىص؛ م " ؛ ٢ؿمحن؛ الحهىص الجيـ اإلا٣ضؽ والظ٧ي والؿُض مً ظهت ٚو " الٍٛى

بُاء الىجؿحن الٗبُض... الخ؟؟؟.  ألٚا



236 

 
بؾضا٥ٌٝ ايؾاٟٚ، ٚع٢ً ميٝٓٗا ٚطٜض َا ٜغ٢ُ ايتعإٚ اإلقًُٝٞ اإلصٖابٞ أٜٛب قاص٠. ٚيف ايطضف 

 اٯخض َٔ ايقٛص٠ ٚطٜض احلضب ا٭عبل اإلصٖابٞ عُرل برلٜتػ

  
ٟ تعٌُ بأفبعٗا سضن١ ع٢ً ايُٝني، عؿرل٠ احلاخاّ ، فشؿ١ٝ دضٜز٠ "ايقباح " ْٛصا ؾٛاص

يًٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًقشاؾ١ املػضب١ٝ. أَا ع٢ً ايٝغاص، ؾتكـ عؿرل٠ احلاخاّ " ايٓاطك١ باعِ ايٓاطل 

ًْ ُٗا "ايٓاطل باعِ دٝؿ احلضب ايقْٗٝٛٞ، اإلصٖابٞ أؾٝداٟ  َْع "زلرل٠ باص، ٚإىل داْبٗا ايٓاطل " 

 أرصعٞ.
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ٚع٢ً ايٝغاص "ْاؽط" َٔ سضاى إميٝنض ٜضؾع ايؿٓإ ععٝز ايقٓٗادٞ،  ! َع ععار٠ "ايغؿرل"

 ! تكضٜضا، ع٢ً ايؿاٜغبٛى، إىل "ا٭ْذلٚبٛيٛدٞ" بضٚط َارٟ ٚاٜظَٔ

 
ًؾٝذ اجلًٌٝ احلاخاّ د٫ْٛٞ يز٣ اإلْغا١ْٝ؛ ٫ي١ ؾاط١ُ تابعُضاْت يععار٠ ايغؿرل٠ املكتزص٠ 

 ! باص بتعبرل طًَٝتٗا ععار٠ ايغؿرل٠ املكتزص٠، "ايٓاطك١ باعِ ايٓاطل "زلرل٠
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 ـ االخزشاق انذُٚٙ: انحبخبو اإلعشائٛهٙ ٕٚشٛبْٕ ثُٛطٕ  ة

بتهم الٟؿاص  2016... جم اٖخ٣اله ؾىت 1973الخازام ًىقُاَى بِىُى مً مىالُض 

و٢طخى ظغاء طل٪ ؾىت مً السجً بمٗخ٣ل بُتزان بال٨ُان الههُىوي. ٦ما ؤهه ٧ان 

ا لٗضة ؤبدار لضي م٨خب الخد٣ُ٣اث الُٟضعالُت ألا  ٨ُت؛ ا٫ مىيٖى ٗخبر مً FBIمٍغ . َو

اء بال٨ُان الههُىوي.  ٦باع ألازٍغ

ٞىجيء اإلاٛاعبت الهبٗازه اإلاٟاجيء باإلاٛغب، ٢بل قهىع في ػي "مدؿً"، عا٣ٞخه صٖاًت 

ى مغاؾل ٢ىاة الٗغبُت بهىولُىص،  ؤخض "ؾٟغاثه"، َى آلازغ، اإلاضٖى "ؾُمى بىبكحر"، َو

 ضٖىة "هىعا الٟىاعي" الؿالٟت الظ٦غ.بدؿب ج٣ضًمه لىٟؿه؟؟! وجغا٣ٞه في مهمخه اإلا

لؿُحن املخخلت "لُداعب ال٣ٟغ باإلاٛغب؟!   ٞ الخازام بِىُى، َى آلازغ، "ٖاص" مً

ُُت ٖلى جالمظة 1ؾُمى بىبكحر"، اإلاشحر للجض٫"٨َظا الخ٣خه ٧امحرا و ى ًىػٕ بٌٗ ألٚا ، َو

إلاضان َىا٥ ؤٚبالى هاخُت ؤًذ ؤوعٍغ بدىػ مغا٦ل، لُخم الىٟش الضٖاجي في الخازام ا

بالٟؿاص، ٖلى ؤهه " املخؿً الظي ال ٌك٤ له ٚباع في مداعبت ال٣ٟغ؟؟؟ !!!َظا ٖلما بإهه صزل 

لى " َظا ؤلاخؿان والٗمل الخحري بالًبِ ! ألن جد٣ُ٣اث ؤظهؼة ال٨ُان اهتهذ بلى  السجًٖ 

ظا " ًسٟي خ٣اث٤ ؤزغي حؿخىظب ؤلاصاهت وال٣ٗاب. ٗل الخحرَ   ؤن "ٞ 

 
 ا٭ندلااجلزٜز خاصز َٔ احمله١ُ يف طضٜك٘ إىل ايغذٔ، لحاخاماع٢ً ايُٝني، 

 ٚع٢ً أٖب١ ايزخٍٛ إىل طْظاْت٘ يف ايقٛص٠ ع٢ً ايٝغاص

                                                           
، ل٨ىه الُىم مُلىب للٗضالت في واخض مً ؤًٖٟ ملٟاث ال٣ىاصة ـ و٢ٟىا في الُبٗت ألاولى ٖىض ؤهه مشحر للجض٫ 1

 والضٖاعة "الغا٢ُت" واٚخهاب ال٣انٍغً والاججاع في البكغ؛ اإلال٠ اإلاٗغوٝ ب " خمؼة مىن بُبي " .
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( عٔ اْتداب 2019أطصٌٜ  13َع " عؿرلٙ " بٓبؾرل، ٚايهتاب ؼت ايطبع، مت اإلع٬ٕ، ّٜٛ ايغبت )

 !ملػضب  بٝٓطٛ، ايؿاعز ٖٓاى ٚاحملغٔ ٖٓا، ساخاَا يًطا٥ؿ١ ايٝٗٛر١ٜ با

، حبٚٛى نٕنانحبخبو  انغٛبحخ:ـ االخزشاق ثبنًٕعٛمٗ "انشٔحٛخ" ٔج 

 ٔانحبخبو يبٚٛش ثٛطٌٕ.

 
احلاخاّ َاٜرل بٝطٕٛ يف دب١ " َضؽز عٝاسٞ " ٚيف ايٝغاص، ساِٜٝ يٛى َع املطبع ع. ايضسِٝ 

 ايقٜٛضٟ يف َٗضدإ " أْزيغٝات " ا٭خرل بايقٜٛض٠ ؼت صعا١ٜ أط٫ٟٚ.
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مغة ” ًًغب“الخُبُ٘ الههُىوي  اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘، ؤن٦ك٠ اإلاغنض 

غة، مكحرا بلى ؤن لؿُت“مهغظان  ؤزغي اإلاٛغب ٖبر الهٍى  15في صوعجه ” ألاهضلؿُاث ألَا

الظي جدخًىه اإلاضًىت اإلاظ٧ىعة جهاًت ؤ٦خىبغ الجاعي، ؾُٗٝغ مكاع٦ت ٖاٝػ ال٨مان 

ؤوع٦ؿترا ال٣ضؽ “ُت حؿمى ًٖى ٞغ٢ت مىؾ٣ُُت نهُىه”. بًلٗاص لُڤي“الههُىوي 

، والظي ؾب٤ له اإلاكاع٦ت ؤًًا في ”خاًُم لى٥“ب٣ُاصة الخازام ؤلاؾغاثُلي ” الجضًضة

غة، الٞخا بلى ؤن اإلاهغظان  الضوعة الؿاب٣ت للمهغظان زال٫ الؿىت اإلاايُت بمضًىت الهٍى

اًت ظمُٗت  غة مىگاصوع “ًىٓم بٖغ ٍه ؤهضع “التي ٌكٝغ ٖلحها اإلاؿدكاع اإلال٩ي ” الهٍى

الٟغ٢ت الههُىهُت اإلاظ٧ىعة جم جإؾِؿها بضٖم  وؤياٞذ الهُئت طاتها، ؤن”. ؤػوالي

٩ي مً ٢بل ما ٌؿمى  ٨ُت“ؤمٍغ ، وألَضاٝ ٚحر ”اإلااؾؿت الش٣اُٞت ؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ

بلى متى ؾِب٣ى َظا الاؾخٟؼاػ اإلاخ٨غع للكٗب اإلاٛغبي “عبدُت، مدؿاثلت بال٣ى٫: 

وخظع اإلاغنض مً ؤن ”. ىت ال٣خلت والاخخٟاء بهمباؾخ٣ضام ٖىانغ ٖهاباث الههاً

اإلاٛغب ًغاص له ؤن ًهبذ بىابت الخُبُ٘ الههُىوي ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض، بِىما ال٣ضؽ “

٩ي  ض ٧امل نهُى_ؤمٍغ التي ًغؤؽ لجىتها اإلال٪ دمحم الؿاصؽ، حٗٝغ ما حٗٝغ مً تهٍى

مت و “الخُبُ٘ ًب٣ى  ، مكضصا ٖلى ؤن”بك٩ل ؤزُغ مً ؤي و٢ذ مطخى ًإحي ”. زُاهتظٍغ

، ”ٖملُت ازترا١ زُحرة للمىؾاص ؤلاؾغاثُلي للمٛغب“مً عنض  طل٪ بٗض ًىم واخض

يابِ في الجِل  خؿب اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ الظي ٢ا٫ بهه ٦ك٠ وظىص

ىٓم خٟالث ع٢و بالٗلم الههُىوي  ؤلاؾغاثُلي ٌٗمل مغقضا ؾُاخُا باإلاٛغب، ٍو

ت إلااؾؿا ُٛت. وؤوضر واإلاٛغبي وػٍاعاث مكبَى ت في اإلاىا٤َ ال٣غوٍت ألاماَػ ث جغبٍى

ت ؤلاؾغاثُلُت  ، خُض ْهغ ”ؤبغاَام آٞحزمحر“اإلاغنض ؤن ألامغ ًخٗل٤ بالًابِ في البدٍغ

ِ ُٞضًى وكٍغ اإلاغنض اإلاظ٧ىع  ٣ت ؾُاح بؾغاثُلُحن 1الًابِ في قٍغ ى ًغ٢و ٞع ، َو

الم ا إلاٛغبُت وؤلاؾغاثُلُت، ٖلى ؤوٛام ؤٚاوي مٛغبُت بةخضي مضن الجىىب، عاٞٗحن ألٖا

ُٛت بالجىىب.  ت ب٣غي ؤماَػ اعة إلااؾؿاث جغبٍى ٦ما ؤْهغ الُٟضًى ٢ُام الًابِ بٍؼ

له ٖال٢اث م٘ ٢ُاصة ؤع٧ان ظِل الاخخال٫ “وؤقاع اإلاغنض بلى ؤن الًابِ اإلاظ٧ىع 

                                                           
بٗباءة مغقض ؾُاحي.. ومغنض ” بؾغاثُلي“يابِ اهٓغ م٣ا٫ بمى٢٘ " الٗم٤ اإلاٛغبي " جدذ ٖىىان :  -  1

٣خه  )ُٞضًى( واضر ومٟهلًضٖى الضولت للخ غ ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت وبٞغ  ًٖ الىا٢ٗت. ضزل.. مخٞى
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، وم٘ ٖضص مً يباٍ ”ٚاصي آػه٩ٍى“الههُىوي في شخو عثِـ ؤع٧ان ظِل الخغب 

ِ“م طوي ألانى٫ اإلاٛغبُت، مً ٢بُل املخابغاث زانت مجه ، اإلاٗغوٝ ”ؾام بيكٍُغ

  ”.ؾىىاث 7ؤًًا بًُٟدت ل٣اء وجىقُذ بٌٗ ال٣ُاصاث الخؼبُت اإلاٛغبُت ٢بل 

 ـ االخزشاق ثبنزجُٛذ انؼغكش٘: ٕٚٓدا أفٛكغبس ٔيؼٓذ أنفب  د

 لحهىص اإلاٛاعبت ًسخاعون مً ؤصاهه ٢ًاء الحهىص بٟلؿُحن املخخلت ٦بحرا لهم.. َظاا

م ؤن في ألامغ بن، باٖخباٍع نهُىهُا اعج٨ب باؾدُُاهه واهخماثه وزضمخه  قإجهم، ٚع

لضولت الاخخال٫ ظغاثم، ًجب ؤن ًداؾب ٖلحها. ل٨ً ؤن ًاحى بدازاماث، يباٍ 

ت  باث الٗؿ٨ٍغ ؾامىن في ظِل خغب ٦ُان الاخخال٫ الههُىوي لإلقغاٝ ٖلى الخضٍع

هم ؤبضا، بال ُٞما ًخٗل٤ بمؿاولُت مً بإ٦ثر مً مى٣ُت باإلاٛغب، ٞهظا ما لِـ قإج

ت  دؿتر ٖلى الجغاثم التي ٣ًىمىن بها لًغب ؤمً اإلاٛاعبت وػٖٖؼ ٌُٛحههم مجهم ٍو

م ووخضتهم، جغابا ومجخمٗا.  اؾخ٣غاَع

 
 )أْعض املًشل سٍٛ تكضٜض ايٓز٠ٚ ايقشؿ١ٝ بؾأْ٘( َعٗز أيؿا اإلعضا٥ًٝٞ باملػضب
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ه الخ٣ُ٣ي إلاا ٌؿمى " اإلا٩ىن الٗبري " الخازام حهىصا ؤ٨ُٞؿاع َى الىمىطط للىظ

في الخٟؿحر الههُىوي للماصة الضؾخىعٍت التي جخدضر ًٖ الحهىص اإلاٛاعبت، مً م٣ُمحن 

ً. ٞهظا الىٕى مً الحهىص املجغمحن اإلااُٞىػٍحن ال٣خلت، املخخلحن ألعى قٗب جم  ومهاظٍغ

ضٍ في مسُماث الباؽ في صو٫ الجىاع، َى الكٗب الٟلؿُُجي، وا لٗاملحن، نباح حكٍغ

مؿاء لؼعٕ الٟتن وال٣ال٢ل في ألا٢ُاع الٗغبُت، وفي م٣ضمتها اإلاٛغب.. َاالء ًداو٫ 

بُُٗىن ًجب ؤن هدترمهم  البٌٗ ؤن ٣ًضمهم ٖلى ؤجهم مىاَىىن مٛاعبت ٖاصًىن َو

" ٜ  !!!. وه٣غ بد٣ى٢هم ٦مىاَىحن، ألجهم مً ؤنى٫ مٛغبُت، وزهىنا ألجهم " ؤماَػ

ظٍ محزة جدؿب له في الخ٣ُ٣ت، ال ًغاٙو الخازام حهىصا ؤ٨ُٞؿ اع، ُٞما ًسهه، َو

ض  ض مداعبت ال٣ٟغ باإلاٛغب، وال ًضعي ؤهه ًٍغ وال ًدخا٫ وال ًىا٤ٞ مشل ؾاب٣ُه. ٞهى ال ًٍغ

ب اإلاٛغب ٖبر وكغ الٟتن ب٩ل  اػصَاعا للمٛاعبت.. ؤ٨ُٞؿاع ال ًساصٕ ٞهى ٌؿعى بلى جسٍغ

ه ٖلى ؤؾـ ٖغ٢ُت ومىا٣َُت، ٖلى ؤن جخىلى ؤهىاٖها وبَال١ خغوب الا٢خخا٫ الضازلي ب

ا..  ا وبًضًىلىظُا، والؾُما ٖؿ٨ٍغ غة جإَحرا ظُضا، ٨ٍٞغ ؤلاقغاٝ ٖلى طل٪ هسبت مَا

باث ووعقاث للخإَحر بالخلمىص )َبٗا بهه خازام.. زم بن البرهامج  ولظل٪ ٞةهه ًىٓم جضٍع

ى ٞىىن الخ٣خُل لً ًٟي بخإَحٍر ٖبر ال٨ٟغ الخلمىصي(..و ألظل طل٪، ٞةهه ًضعب ٖل

ب ب "صلُل   "هُف جلخل بًمحر مغجاح". " بٗىىان: GUIDEوالخسٍغ

 
ا٭َضاض ايعك١ًٝ  مبغتؾؿ٢أؾٝهغاص صؾك١ َزٜض َعٗز أيؿا اإلعضا٥ًٝٞ ايشٟ ٜكبع َٓش ع١ٓ 

أسز أِٖ  ايُٝنيمبز١ٜٓ بضؽٝز..ايتأطرل ايتًُٛرٟ ٍ: نٝـ تكتٌ بنُرل َضتاح.. ٚع٢ً 

  ٢ً ايكتٌ مبدتًـ َٓاطل املػضب املضتظم: سظقٝاٍؽضنا٥ُٗا يف ايتزصٜبات ع
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 ْـ ـ "انشخصٛبد" ٔانضجبط انغبيٌٕ.. 

َىا همىطط لبٌٗ، ه٣ى٫ "همىطط" و"بٌٗ" الصخهُاث وبٌٗ الًباٍ 

 الؿامىن في ظِل الخغب الههُىوي واؾخسباعاجه.. وماطا ًٟٗلىن َىا في اإلاٛغب.

1

ُاهُم.. ًٟخسغ في بخضي م٣ابالجه ؤهه اإلاضوي ماٌؿترو صاثغة واؾٗت مً الهَى 

ضا مً يباٍ اإلاىؾاص في مهمت زاعط ال٨ُان وؤهه ؾاٞغ في مهمت  الىخُض الظي جغؤؽ ٞو

اة ضخاًا بازغة ب٩ًىػ التي  39م٩ى٦ُت  مغة إلاٟاويت اإلال٪ الخؿً الشاوي بكإن ه٣ل ٞع

 ٚغ٢ذ في ٖغى اإلاخىؾِ ٢بالت ؾىاخل مضًىت الخؿُمت..

 
ايدلملإ، َع دلُٛع١ َٔ ايقٝاِْٝ، ايٝٗٛر املػاصب١ ٚايقٝاِْٝ " املغًُني " بعز ا٫ْتٗا٤ فٛص٠ بباب 

ع٢ً ميٝٓ٘ َغ٪ٍٚ سظب ايًٝهٛر املتدؿٞ، يف طٜاصات٘ املتهضص٠ ٚاملضٜب١ يًُػضب، يف  !َٔ امل١ُٗ 

طٟ َضؽز عٝاسٞ َظٜـ.. ٚأقق٢ ميني ايقٛص٠ ٜعٗض نٛرٚـ، ايؾدك ايشٟ ؼز٣ ايؿضم 

 ١ اييت ٚمعت َكذلح قإْٛ ػضِٜ ايتطبٝع إٔ ٜكٛٚا ع٢ً َٓاقؾت٘..ايدلملاْٝ



244 

 
 َع عبز ايٛاسز ايضامٞ، ص٥ٝػ دلًػ ايٓٛاب َٚا٤ ايعٝٓني بٝز اهلل، ص٥ٝػ دلًػ املغتؾاصٜٔ..

ىصا نهاًىت  با، صون اؾدئظان، ٣ًىص ٞو ضزل اإلااؾؿاث ٧لها ج٣ٍغ مخىٟظ ٍو

ا في ؤ٦ثر مً حَر ت" ٚو مضًىت ؤؾاؾُت في اإلاٛغب.. وجسهو  لخٟاوى ملٟاث "اؾدشماٍع

ُٗت ب٨ال مجلؿحها وبمجالـ  له ومغا٣ُٞه اؾخ٣باالث زانت باإلااؾؿت الدكَغ

 ٖمىصًاث ومضن ٦شحرة..

و ٦ما باليؿبت لل٣اصة الههاًىت، ٞةن َظا اإلاؿاو٫ ال٨بحر ال ًٟخإ ٌسخغ مً 

بُاء مً مًُٟ ُه؛ الهضًت مًُُٟه.. ولىخإمل الهىعة التي ٣ًضم ٞحها َضًخه ألخض ألٚا

 .!! هي: ٩َُل ؾلُمان

 
 عاص٠ املزا١ْ بايؿغار . ٚطٚدت٘ن١ًُ يف سنض٠ ْتاْٝاٖٛ 
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2

جىاولىا ٦شحرا في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت َظا الصخو. وهسخهغ ُٞه َىا ال٨الم 

ه ؾىت  ى 1973بالخظ٦حر ؤهه ظىضي بجِل الخغب الههُىوي. ٢اجل وظغح في نٟٞى ، َو

ضة الجِل اإلاٛغبي ًٟخسغ بظل٪، و٢ض  ٩ًىن اإلاؿاو٫ ًٖ ٢خل قهضاء مٛاعبت في ججٍغ

غ في نٟٝى الٟضاثُحن الخابٗحن لجبهت  وفي نٟٝى الٟضاثُحن مً يباٍ وظىىص لخدٍغ

غ ب٣ُاصة ٢اثض اإلا٣اومت اإلاغخىم ال٣ُٟه دمحم البهغي. " ًيكِ" الُىم في ؤ٦ثر مً  الخدٍغ

إلاىا٢٘ الغثِؿُت التي عنضَا مى٢٘ في مسُِ الازترا١ الههُىوي للمٛغب. ومً ا

اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘؛ مى٢ٗه ٖلى عؤؽ ما ٌؿمى " ظمُٗت الهضا٢ت 

اإلاٛغبُت ؤلاؾغاثُلُت "؛ الىاظهت اإلاضهُت اإلاًللت لخىُٓم ؾغي ًضعى " مدبي بؾغاثُل 

. باإلاٛغب ال٨بحر ". و٦ظا واظهت ما ٌؿمُه عثاؾخه ٫ " َاثٟت الحهىص اإلاٛاعبت بٟغوؿا ".

ل٨ً الازترا١ الىىعي ًخمشل با٢خدامه " الؿُاؾت " مً زال٫ مى٢٘ ٢ُاصي في خؼب ما 

؛ َظا الخؼب ؤلاصاعي الظي جم نىٗه  FFDٌؿؿمى " ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت " = ا٫ 

بضَالحز وػاعة الضازلُت ؤًام الغاخلحن؛ التهامي الخُاعي )ألامحن الٗام لهظا اإلاؿمى خؼبا( 

ـ الب هغي اإلاغجبِ بؾمه بخمُُ٘ الخُاة الؿُاؾُت ونى٘ " ؤخؼاب " هي، والىػٍغ بصَع

في الىا٢٘ امخضاصاث ؾُاؾُت لألظهؼة ألامىُت، وطل٪ زال٫ ما صٖاٍ " ٢اصجه " اإلااجمغ 

بي ٦شحرا، مً  الخامـ اإلاى٣ٗض، ٢بل ٖضة ؤقهغ، بالغباٍ. )ٌٗى٫ ٖلُه املخُِ الخسٍغ

 " مدبي بؾغاثُل في اإلاٛغب ال٨بحر(. زال٫ مهامه وبقغاٞه، ؤؾاؾا، ٖلى ؤوكُت جىُٓم

 
 ايزصٜٛـ يف عضض ٚثا٥كٞ؟" أدضاؼ تًًَٛٝني " .. َٚعَع َزٜض أصؽٝـ املػضب؛ داَع بٝنا 
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3

ت بجِل الخغب الههُىوي م٣ُم بٟلؿُحن املخخلت و،  ألاو٫ يابِ في البدٍغ

ىوي وؤب لُُاع ٖؿ٨غي في والشاوي مؿاو٫ في خؼب الل٩ُىص الخا٦م في ال٨ُان الههُ

الجِل الظي ؤخغ١ ٚؼة بالٟىؾٟىع ألابٌُ. مخسُٟان في ٖباءة "مغقضًً ؾُاخُحن"، 

غيا، مهُدبحن مٗهما، ؤٞىاظا مً "الؿُاح"؟  ما ٞخئا ًجىالن اإلاٛغب، َىال ٖو

الههاًىت بلى مسخل٠ مىا٤َ اإلاٛغب.. واإلالٟذ في عخالث اإلاؿاولحن الههُىهُحن 

 .ن""اإلاغقضًً الؿُاخُح

 

 
 ص٥ٝػ أصنإ يف دٝؿ احلضب ايقْٗٝٛٞ ٚأطْهٛضَع بٓؾذلٜت 
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اينابط أبضاٖاّ أؾٝظَرل )مابط اعتدباصات عض١ٜ إعضا١ًٝٝ٥( يف دب١ َضؽز عٝاسٞ باملػضب 

صلٛب ايب٬ر ط٫ٛ ٚعضما.. ٚطبعا َع تػضٜز٠ خاف١ بع٬قات٘ َع أْزصٜ٘ أط٫ٟٚ ٫ ؼتاز إىل 

 !!نجرل تعًٝل..

4 

مخسٟي آزغ في ٖباءة مغقض ؾُاحي َى مؿاو٫ خؼب الل٩ُىص الُمُجي الٗىهغي 

. ال جؼا٫ نىعٍ في الجضعان بال٨ُان الٛانب ٦مغشر صاُٞض ؤه٩اٞااإلاخُٝغ اإلاضٖى 

ى ؤب لُُاع خغبي في ال٨ُان ممً ًدغ٢ىن ٚؼة بالٟؿٟىع  لالهخساباث باؾم الل٩ُىص. َو

 ألابٌُ.
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سظب ايًٝهٛر ايعٓقضٟ يف ايهٝإ، ٜضؾع َعٜٓٛات مباط ٚدٓٛر طأْهاؾا، نأسز أطض 

ايتغاساٍ يف أسز املعغهضات )َِٚٓٗ ابٓ٘، ٖٚٛ طٝاص سضبٞ(.. ٚيف ايٝغاص، فٛصت٘ سا٬َ عًِ 

 ص!ايهٝإ، ؾٛم صَاٍ َضطٚن١، صؾك١ ٚؾز َٔ " ايغٝاح " 

5

ؿلم، بدؿب ما جُٟض به.. ازخاعث ؤن ج٩ىن حهىصًت مٛغبُت.. مً ؤم حهىصًت وؤب م

ٝ واخخجاػ وحٗظًب الىاؽ والدكهحر بهم صون خُازا ٢ضعتها ٖلىبلٜ وؤن جبجي لها هٟىطا 

 ٢ضعة ؤخض ٖلى مؿاءلتها..

 

ْٝهٍٛ يػضٜغٞ.. ٜٗٛر١ٜ َػضب١ٝ ؾٛم ايعار٠ ٚؾٛم ايكإْٛ.. تكّٛ باستذاط ٚتعشٜب َٛاطٔ 

َباؽض ع٢ً فؿشتٗا بايؿٝغبٛى حلق١ ايتشكٝل َع٘ بت١ُٗ َػضبٞ يف َٓظٍ خال َع ْكٌ 

ايٓقب ع٢ً إسز٣ ذلُٝاتٗا سٝح ٜتِ احلزٜح خ٬ٍ ايؾضٜط عٔ إٔ املٛعار ٚايؾني بٝت صداٍ 

أؽاٚؼ ٫ٚ ميهٔ ايًعب َعِٗ ٚأِْٗ عٓزَا ٜأتٕٛ يًُػضب ؾإِْٗ ميضٕٚ يًزٜٛإ املًهًٞ 

كابا ي٘ ع٢ً ْقب٘ ع٢ً مشٝت٘ إلٜٗاَٗا َباؽض٠ ٚأِْٗ عًٝكٕٓٛ ايضدٌ احملتذظ َا ٜغتشك٘ ع

 !!!ًَٕٝٛ يع٬قات٘ بايكقض.. 80بكزصت٘ ع٢ً متهٝٓٗا َٔ ايتٗضب َٔ اينضا٥ب َكابٌ 
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 "أمـظغ٘" ّاختطاف الزّل٘

ٔم " املهٔن  ٔدي واتلفصري الصٓئين ملفٓ ٔازة ٌع صٓيِث املهٔن احلٓ ةٍ
اىػربي" يف ادلشخٔر وكذا صٓيِث " األٌازيؼ"، يصىع أصطاب املخػع اتلخرييب 
تلخٔيز مرشوغًٓ ةاالُلظاض ىلع ادلوىث وأخذ زٌام األمٔر ٌَ خالل 

الت "أمزؽث" ادلوىث حتظري ا الخخػاـٓا، وذلم غرب مجيث ٌَ اتلدخُّ
ٔاكع  واتلداُخالت ةني أدوار وٌٓام   ىفاغيني؛ أطخاصا ذاحيني وٌػِٔيني، يف م
تخخيفث وغرب ٌياكُزيٌات وأدوات ألسِدة واضدة حنخيه غِد ٌايصرتو واضد حً 
ضشز ماكُّ ةػِايث يف مٔكع، ال اتلأذري وضصب، ةو يف اتلطكً يف صِع 

ٔسيّ اىلر  ار ةابلالد ؛ ُلصد، ةػتيػث احلال، املصتظار املييك أُدري أزوالي.وح
ـٍا ٌػىن "أمزؽث" ادلوىث ؟ وٌا يه ْذه اتلدخالت واتلداخالت ؟ وٌاذا 

 يٍزي ْذه املرضيث ٌَ املخػع اتلخرييب ؟
ٔسز ةػض اإلساةث غَ األشئيث املػروضث يف خػٔط غريظث ملا  ِْا، ُ

 رة الٔطػيث احلاحلث احلتىل ةكو املخاغر.وصيج إحلّ األمٔر ىػيٓا حلرب صٔ
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 أّال "أمظغ٘" الزّل٘ حتضريا الختطافَا

بي              ت الضولت" في اؾتراجُجُت املخُِ الههُىوي الخسٍغ حٗض مغخلت "ؤمٚؼ

الضولت والخد٨م في مغخلت ٖلُا، ؤو لى٣ل اإلاغخلت الٗلُا الخمهُضًت لاله٣ًاى ٖلى 

ًٛ" . واإلا٣هىص مٟانلها ٧لُت ت " َىا َى جم٨حن بٌٗ ا٫"بًماَػ مً هٕى  ب "ألامٚؼ

ًٛ وبال زام ُت ومٟانل مهمت في الضولت ولِـ ؤي بماَػ ، مً مىا٢٘ ومىانب هٖى

ت " الضولت َظٍ،  ػي ٦ظل٪.. ال.. بن: "ؤمٚؼ ٞالٗشماوي مشال ) عثِـ الخ٩ىمت هٟؿه ( ؤماَػ

ىعث جُىعا ملٟخا وباإلاٗجى الظي ؾىىضخه َىا، هي خغ٦ُت ْهغث مىظ ؾىىاث وجُ

ى "خغ١" وع٢ت ؤلاؾالمُحن في  20بمىاػاة خغا٥  ٞبراًغ جدًحرا لبضًٍل آزغ، بٗض ؾِىاٍع

خ٩ىمت، ال جدل وال ح٣ٗض وجدمُلها ٧ل اإلاؿاولُاث، جماما ٦ما جم "خغ١ " وع٢ت 

الاقترا٦ُحن، مً ٢بلهم، بما ؾمي خ٩ىمت جىاوب ظحئ بها لخماعؽ " الخىنهت " 

٤ البرإلااوي بىٟؿها، ومً زال٫ وػ  ٍغ مأل الضهُا نغازا )ؤًام اإلاٗاعيت وعثاؾخه للٍٟغ

الالقترا٧ي( يض الخىنهت بٗض ما جمذ حؿمُت وػاعجه، بمٗاها في ؤلاخغاط والاخخ٣اع؛ 

 . 1! "وػاعة اإلاالُت والخىنهت "

غ  ُٛت التي ًجب ؤن جخٞى غ مً ؤلازيُت ألاماَػ ت " الضولت هي ٖملُت اهخ٣اء أَل " ؤمٚؼ

سُت م٘ اإلاكغ١ ٞحها قغوٍ  ت وجاٍع مدضصة ؤؾاؾها ال٣ُ٘ اإلااصلج م٘ ؤًت ؤوانغ خًاٍع

ضم مٗاصة ال٨ُان الههُىوي ؤو ما ٌؿمى " صولت بؾغاثُل ".  خضعط الٗغبي ؤلاؾالمي ٖو ٍو

غ وؤَمُتها ب٣ضع ج٣غب ٧ل مجها مً َظا ال٨ُان ومضي الاؾخٗضاص  الاَخمام بهظٍ ألَا

الٗالم، وفي اإلاٛغب ٖلى الخهىم، وفي َظٍ للخٗامل مٗه وزضمخه وزضمت ؤظىضجه في 

ت بالظاث. وفي َظا الؿُا١ هظ٦غ ؤن الاؾخ٣ُاب لهظٍ اإلاهام ال ٣ًخهغ  اإلاغخلت اإلاهحًر

ُان في نٟٝى  ٜ، بط جم عنض الاؾدشماع في هسب ؤبىاء الظواث مً ألٖا ٖلى ألاماَػ

اإلاضلل اإلاضٖى الٗاثالث الٗغبُت اإلاازغة ٦ٗاثلت الٟاسخي الٟهغي، وابً مؿدكاع اإلال٪ 

ٜ، ٧إصواث، إلاهام الخم٨حن مً ببغاَُم الٟاسخي الٟهغي مشال، ل٨ً اؾتهضاٝ  بٌٗ ألاماَػ

ظٍ الاؾتراجُجُت  اإلاىا٢٘ له مٗجى زام في َظا اإلاؿخىي مً َظٍ الاؾتراجُجُت. َو
                                                           

ُم الاجداص الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت ٖبض  -  1 اإلا٣هىص َبٗا َى وػٍغ اإلاالُت والخىنهت في خ٩ىمت ٖػ

 الغخمً الُىؾٟي؛ الؿُض ٞخذ هللا ولٗلى.
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ضًً ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحهما؛  حن ؤؾاؾُحن ممّهِ اإلاٛاعبت  نهُىت الُيهىصحكخٛل ٖلى مؿخٍى

٤ ال خٟؿحر الههُىوي إلاٗجى " اإلا٩ىن الٗبري " في الضؾخىع لِكمل خىالي ملُىن ًٖ ٍَغ

نهُىت جُاع مً حهىصي مً ؤنل مٛغبي مدخلحن لٟلؿُحن مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي 

غي بهظا الخُاع ألازحر اإلاخههحن ل٩ُىن واظهت وؤصاة  ؤمؼػت الضولت.. زم  اإلاىىن ألاماَػ

غ ال٣بى٫ اإلاضوي م   مجخمُٗت "قٗبُت"  لخمٍغ ً، باٖخباَع بدىالي " ملُىن " مؿخَى

حٍر مً َظا  ُٛت في "بؾغاثُل" )٦ما ًغصص ؤخمض ٖهُض ٚو ًمشلىن "الضًاؾبىعا" ألاماَػ

الخُاع( ولِـ حهىصا ٞدؿب ٦ما ًغوط لظل٪ ُٞلم البروبٛىضا الههُىهُت "جىٛحر 

هاع ظحروػالُم"  ،  ُٞخ٩امل بظل٪ م٘ اإلا٩ىن ألاو٫ الظي جمذ نهُيخه ٖلى آلازغ ٞ

ؤؾاؾُا في ٦ُان نهُىن  ٖلى ؤعى ٞلؿُحن املخخلت، واؾخ٨ما٫ الههُىت َىا في مً 

 جب٣ى مجهم مً حهىص ببًٗت آالٝ في اإلاٛغب.

ٞلى نض٢ىا ؤَغوخت ؾُمىن ؾ٨حرا، ال٩اجب الٗام إلاا ٌؿمى الُاثٟت الحهىصًت 

ًؼعم لظي اإلاٛغبُت بٟغوؿا وعثِـ ما ٌؿمى "ظمُٗت الهضا٢ت ؤلاؾغاثُلُت اإلاٛغبُت"،  ا

لت 1" ؤال وحىص ليهىصي مؼغبي واخض لِؿذ له عابُت ب" إؾغائُل ، وهي ؤَغوخت مٚى

غوخت   ظا قغ مُل٤( ؤو   -في الههُىهُت ، ٞةن َظٍ ألَا ؾىاء في مى٠٢ ال٣بى٫ بها )َو

ضم مىاظهتها  جىُىي ٖلى مساَغ خ٣ُ٣ُت ٖلى   -ختى في مى٠٢ الخٛاضخي ٖجها ٖو

جي اإلاٛغبي باٖخب اع الخضاُٖاث الجض مدخملت ٖلى الىيُٗت ال٣اهىهُت اليؿُج الَى

واملجخمُٗت والش٣اُٞت والضًيُت، وعبما ألامىُت، للمىخمحن للُاثٟت الحهىصًت اإلا٣ُمت 

باإلاٛغب ؤو ختى جل٪ اإلاهاظغة في مسخل٠ ؤهداء الٗالم )باؾخصىاء اإلا٣ُمت في ال٨ُان 

غوخت مً الخٗامل م٘ َظٍ الُاثٟت ٦جؼء مً  الههُىوي( وطل٪ بما ؾخجٍغ َظٍ ألَا

ال٨ُان الههُىوي ؤو ٦ُابىع زامـ  ؾخ٩ىن له بؾ٣اَاث في الٗال٢ت م٘ الضولت 

اإلاٛغبُت ًٞال ًٖ ؤهه ؾُهبذ بمشابت  ٦ُان مٗاصي لب٣ُت م٩ىهاث الكٗب اإلاٛغبي 

ى ما ٌك٩ل زُغا وظىصًا إلاا جب٣ى مً حهىص اإلاٛغب،  الغاٌٞ للههُىهُت و٦ُاجها، َو

ى ما لم ًخم حسجُله مُل٣ا ) ٌؿخضعي ما ٌؿخضُٖه ( !!!مً مى٠٢ عاٌٞ،  وبدؼم،  َو

                                                           
ش      849، جُل ٦ُل ٖضص   راؾُمىن ؾ٨ح -  1  .   10م   2019ماعؽ  15بخاٍع
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ٌ اإلاُل٤  ىا في الخٗبحر ًٖ الٞغ ؾىاء مً ٢بل ممشلي الُاثٟت الحهىصًت الظًً ؤؾٖغ

ىحن مً ؤنل مٛغبي  والٛايب إلاا ؾمي "م٣ترح ٢اهىن لسخب الجيؿُت ًٖ اإلاؿخَى

ىاث ما بٗض ه٨ؿت ًىهُى  الهمذ خُا٫ ؤَغوخت  بِىما لؼمىا 1967اإلا٣ُمحن في مؿخَى

ؤو ختى مً ٢بل مؿاولي الضولت بػاء َظا الٗبض اإلاٗلً باألمً  (،!!ؾُمىن ؾ٨حرا )

 والاؾخ٣غاع واللخمت املجخمُٗت .

بطا ٧اهذ َظٍ الٓاَغة ٢ض قضث الاهدباٍ في الؿىىاث ألازحرة، ٞةجها، م٘ طل٪ و

مً زال٫ ِمٟهل لِؿذ ولُضتها، وبهما لجظوعَا بضاًاث مٗلىمت وؿخٗغيها، م٨شٟت، 

اهخ٣ا٫ الؿلُت بحن اإلال٨حن الخؿً الشاوي ودمحم الؿاصؽ و٧ىالِـ زُاب "ؤظضًغ" 

ىهغ " ازترا١ ال٣هغ اإلال٩ي"..  والخٗهضاث والىُاث اإلااؾؿت لظل٪ الخُاب و.. ٖو

 "الغؤؾمالُت" الجضًض بخٗبحر ؤخمض الضٚحروي ٦ما ؾُإحي.. 

 نزفبًْبد..اَزمبل انغهطخ ٔكٕانٛظ خطبة "أجذٚش".. ا –أ 

ل٣ض ا٢خىو، مً وعاء املخُِ، ٞغنت عخُل اإلال٪ الخؿً الشاوي وؾُاصة زُاب 

َي نٟدت ؾىىاث الغنام وآالمها والخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة الؿُاؾُت في الاهخ٣ا٫ بلى مغخلت 

ظضًضة حٗخمض "مٟهىما ظضًضا " للؿلُت وتهضٝ لخد٤ُ٣ " ؤلاههاٝ واإلاهالخت " والخىظه 

 --طل٪ مً الكٗاعاث التي ؤزصذ مغخلت ما بٗض الخؿً الشاوي.  وما بلىللمؿخ٣بل... 

َظٍ اإلاغخلت جم ٞخذ ه٣اف ؾُاسخي ٖام م٘ مسخل٠ الٟغ٢اء والٟاٖلحن  في

الؿُاؾُحن والاظخماُٖحن والخ٣ى٢ُحن، وفي هٟـ الؿُا١ جم ٞخذ ه٣اف م٘ الخغ٦ت 

ُٛت، مً زال٫ بٌٗ عمىػَا لالؾخمإ بلى مُالبها ال تي ٧اهذ جخلخو الش٣اُٞت ألاماَػ

ت وز٣اُٞت "، ال ًم٨ً ألخض ؤن ًسخل٠ خى٫ وظاَتها مً الىاخُت  في " خ٣ى١ لٍٛى

اإلابضثُت ٦د٣ُ٣ت جا٦ض وا٢ٗا ٢اثما ًخجلى في تهمِل حٗبحراث قٗبُت طاث الخلُٟت 

جى في اإلاكهض الش٣افي واللٛىي باإلاٛغب. ُٛت ٦خىٕى ٚو  ألاماَػ

ت جخ٣مو ٚحر ؤن وظاَت اإلاُالب ال ًيبػي ؤن جذجب خ ٣ُ٣ت وظىص ؤظىضاث مىاٍػ

غ ؤقُاء ؤزغي.. و٦ما ٣ًا٫ "خ٤ ًغاص به باَل".  جل٪ اإلاُالب لخمٍغ
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ممشلىن ًٖ ال٣هغ اإلال٩ي وعمىػ لهظٍ الخغ٦ت، ومً  2000، بضاًاث اظخم٘ و٢تها

الخًىع في َظٍ الل٣اءاث ألاولُت اإلااؾؿت لهظٍ اإلاغخلت مً ًدمل ال٣بٗخحن مٗا؛ 

عٍض الظي ٧ان و٢تها "الىا٤َ الغؾمي باؾم ال٣هغ اإلال٩ي " وفي ٦دالت الض٦خىع خؿً ؤو 

ُٛت.  طاث الى٢ذ عمؼا مً ؤَم عمىػ الخغ٦ت ألاماَػ

غاٝ الخايغة ٞحها ًٖ َظا الخُاع  ً َظٍ اإلاغخلت مً اإلاباخشاث، ٣ًى٫ ؤخض ألَا ٖو

ُٛت جس ذ الٗباعة، بضؤث ألاماَػ ى ؤخض ؤَم عمىػٍ: "... بهٍغ ُٛت َو تر١ مً الخغ٦ت ألاماَػ

ال٣هغ اإلال٩ي في ؤوازغ ٖهض الخؿً الشاوي.. ل٨ً بٗض الخؿً الشاوي م٘ دمحم الؿاصؽ 

ان بل٣ُٟه وخؿً ؤوعٍض،  بضؤث ٖال٢اث ظضًضة.. بضؤث ألامىع م٘ مؿدكاعي اإلال٪ مٍؼ

بض  و٧ان خُجها الىا٤َ الغؾمي باؾم ال٣هغ، وجمذ الاجهاالث م٘ دمحم ق٤ُٟ ٖو

٣ًى٫ ؤخمض الضٚحروي  1خًغث َظٍ الل٣اءاث..."الخمُض الؼمىعي، وؤها شخهُا ٦ىذ 

ى ًخدضر ًٖ َبُٗت اإلاباخشاث: "... ٧اهذ حؿائالث خى٫ ؾُاؾت  الظي ؤياٝ، َو

ًٛ، واهتهذ الاجهاالث بة٢غاع َظٍ  ًٛ اججاٍ اإلال٨ُت وؾُاؾت اإلال٨ُت اججاٍ بماَػ بماَػ

ت ُٛت في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ٗب ألاماَػ
ُّ
وجإؾِـ  الؿُاؾت بسُاب ؤظضًغ وجإؾِـ الك

ُٛت..."... الخ  اإلاٗهض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ

ُٛت )باإلاٗجى ؤلاًجابي  َظا ٧ان ؾُا١ اإلاباخشاث ألاولى الؾدُٗاب الخغ٦ت ألاماَػ

ىُت  ل٩لمت الاؾدُٗاب(؛ ؤي لالؾخجابت إلاُالبها في بَاع الضًىام٨ُُت الؿُاؾُت الَى

لحها ما ٖلحها  جي للٗمل ٦خٗبحراث واظتهاصاث ؾ٩ُىن لها ما لها ٖو يمً بَاع الٟٗل الَى

ً، وبُٗضا ًٖ ؤظىضة "الخاعط "..   الؿُاسخي اإلاخٗضص، ل٨ً في هُا١ الَى

 انزؼٓذاد ٔانُٛبد..  -ة 

وبٌٛ الىٓغ ًٖ عؤًىا مً مى٠٢ والتزاماث الضولت و٦ظا مً مُالب َظا الخُاع في 

ُٛت، ٞةن الخٟاَماث التي جم الاهتهاء بلحها ختى طل٪ ال خحن، ًم٨ً، ختى ولى الخغ٦ت ألاماَػ

اع اإلااؾؿاحي، الدكَغعي والغ٢ابي اإلاىخسب اإلاٟترى ُٞه جمشُل ألامت،  لم جخم في ؤلَا

                                                           
غة ٖلى الُىجُىب. -  1 ـ.. مخٞى ميكىع جدذ  ؤخمض الضٚحروي في م٣ابلت له، بالهىث والهىعة م٘ َؿبٌر

ش:  ُٛت ازتر٢ذ ال٣هغ اإلال٩ي.. بخاٍع   2018هىهبر  19ٖىىان : ؤخمض الضٚغوي : ألاماَػ



257 

خباعاث اإلاكاع بلحها ؤن ج٩ىن م٣بىلت، ٖلى مؿخىي الخإؾِسخي لبىاء الش٣ت  ملخغظاتها، لاٖل

ىُت "..  شُلُت في ؤ٤ٞ مخابٗت الخٟانُل في اإلااؾؿاث الخمٖلى ؤؾاؽ " اإلاىاَىت " و" الَى

ل٨ً الظي خهل َى ؤن جمى٢٘ مخٗهضي ٦خٗا٢ضاث بحن م٩ىهاث ألامت وجُاعاتها املخخلٟت. 

َظا الخُاع واللىبي اإلاخىٟظ مً َاالء اإلاخٗهضًً في اإلاىا٢٘ الخؿاؾت في الضولت والاؾخ٣ىاء 

غوؿا، وجٓهغ آلان بٍغُاهُا وؤؾباهُا وظهاث  الث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ٞو بالخاعط، الؾُما الٍى

ٗه م ُب مً ؤهٓمت ٖغبُت ٖمُلت للٛغب ومكاَع سخلٟت مً اإلاىاولحن في َظا املخُِ الَغ

لى عؤؾها ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ... ٧ل َظٍ ال٣ىي ؾخجٗل مً صعوؽ " ًاصٞاقُم"  ٖو

، جدذ والب٩اثُاث الهىلى٦ؿدُت لألصواث التي ؤو٧ل بلحها جىُٟظ اإلاكغوٕ خهان َغواصة

ٟاَم في َظا الهضص صاؽ ٖلُه للمُالبت بخٟاَم ٚحٍر لخضمت ٧لما بجي جزُت مٟاصَا: "

ت  ."ألاظىضة بًاَا ُٛت، بلى " الخ٣ى١ اللٍٛى ت" لألماَػ ٨ظا مً "الخ٣ى١ اللٍٛى َو

هىع مهُلر " ألاباعتهاًض  والش٣اُٞت "، بلى صؾترة اللٛت، بلى اصٖاء اإلاحز الٗىهغي ْو

اإلاؿحراث اإلاُالبت ب " ؤ٧ا٫ "  !!.. ونىال بلى الٗغوبي "، واإلاُالبت بغخُل الٗغب

٠ والخضًض ًٖ الضو٫ الُٟضعالُت  )ألاعى(، وجىُٓم مؿحراث بغاًاث ظمهىعٍت الٍغ

ىُت !! بلى الضٖىة  والتروٍج ل٨ُاهاث مهُىٗت بإٖالمها وزغاثُها وؤهاقُضَا الَى

باث بخإَحر وبقغاٝ مباقغ مً يباٍ ؾامحن بجِل الخغب  للؿالح، بلى جىُٓم جضٍع

ا "، بلى صٖىة ؤٞغاصب٨خاب الخلمىص الههُىوي وعاًت الههُىوي  الجِل  ظا٥ بُجي" جاماٚػ

ت زُحرة.. اهتهاء بمُالبت ألامحن الٗام لألمم  اإلاٛغبي للخمغص ٖبر جىظُه هضاءاث ٖغ٢ُت ٞخىٍى

اعتها للمٛغب )هافي  اإلاخدضة، مً زال٫ حؿلُم مظ٦غة إلابٗىزخه لخ٣ى١ ؤلاوؿان لضي ٍػ

غ للم٣غعة  بُالي(، للخضزل لخماًت ٜ مً " ألاباعتهاًض الٗغوبي " بلى ج٣ضًم ج٣اٍع ألاماَػ

ت وألابغتهاًض  )ؤوازغ  ( بٗض ؾلؿلت 2019الخانت باألمم اإلاخدضة اإلا٩لٟت بمداعبت الٗىهٍغ

ممىهجت مً حٗبئت وجىُٓم و٢ٟاث  باإلاضن وؤمام البرإلاان جهى٘ مً الىظىص الٗغبي 

ًاُٞاث جُالب مجلـ ألامً للخضزل، ومجهم  "اؾخٗماعا"  وجُالبه ب " الغخُل " وخمل

 الخ ...1مً ًىاصي بالخضزل جدذ البىض الؿاب٘

                                                           
ا هىع الضًً م -  1 ضة ألاًام ب٣لم مضًَغ ٜ اهٓغ بهظا الهضص اٞخخاخُت ظٍغ ٟخاح جدذ ٖىىان " ألاماَػ

 .  2018اإلاًُهضون في اإلامل٨ت " .. ألاؾبٕى ألاو٫ مً صظىبر 
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ُٛت بحن  جل٪ ٧اهذ ملخت ًٖ الخٟاَماث والخٗهضاث خى٫ مُالب الخغ٦ت ألاماَػ

و٦ظا مأ٫ َظٍ الضولت وبٌٗ الغمىػ مً ؤخض جُاعاتها اإلاؿُُغ ٖلى ؤلاٖالم والبروبٛىضا. 

للضولت ٧ل مغة بجضًض ألاظىضة  1الخ٣ُ٣ُت في ابتزاػ َظا الخُاعالخٟاَماث واه٨كاٝ الىُاث 

بُت وقٗاع مغخلت َظا الجضًض، الظي جخم نُاٚخه ٖلى يىء اإلاؿخجضاث ومهام  الخسٍغ

بي الٗام ٦ما جم ويٗه في مسخبراث جل ؤبِب  اإلاغخلت الالخ٣ت في مؿلؿل اإلاكغوٕ الخسٍغ

ت و٦ظا مسخبراث ت والاؾخسباٍع  MEPI2الى٧الت ألامٍغ٨ُت " مُبي "  الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

حٍر مً اإلاضن ، و٦ظا مىٓمت  ذ اظخماٖاث ول٣اءاث زانت في مغا٦ل ٚو ا التي ٖع وؤو٧اَع

ض مٗلً مً َظا الخُاع بغثاؾت  ألامً والخٗاون ألاوعوبي التي ٧اهذ وعاء اؾخًاٞت ؤو٫ ٞو

 في ماجمغ لل٨ُان الههُىوي. 2008ؤخمض الضٚحروي ؾىت 

 مصش انًهكٙ".. ٔػُصش "انشأعًبنٛخ" انجذٚذ؟!" اخزشاق ان -ج 

٣ضث  ٌٗخبر الخُاع ألاماَػػي الظي ازخاعجه الضولت إلاىا٢كت مُالب الخغ٦ت ألاماَػُٛت ٖو

حر مؿبى٢ت م٘  مٗه جل٪ الخٟاَماث ؤهه جم٨ً مً ازترا١ ال٣هغ اإلال٩ي وؤهه خ٤٣ م٩اؾبٚ 

َظا الٗىهغ الجضًض الظي و  الٗهض الجضًض، الؾُما بٗض جضزل ٖىهغ ظضًض في مٗغ٦تهم .

ى ما خضصٍ الضٚحروي في ما ؾماٍ؛  ً ال٣ىي في نالخهَ   " الغؤؾمالُت ".٢لب ٧ل مىاٍػ

اء والُب٣ت الٛىُت التي بضؤث  وفي َظٍ الى٣ُت ًخدضر ؤخمض الضٚحروي ًٖ ازترا١ ألازٍغ

ن جخضزل لٟاثضة الخغ٦ت ألاماَػُٛت وخ٣ب لهظٍ اإلاغخلت وبضاًتها م٘ جضزل ماؾؿت بىجلى 

ظا ألازحر؛ ابىت اإلااَعكا٫ الٍغٟي "  شمان بىجلىن( بسلُٟت ػوظتَ  )٣ًهض امبراَىع ألابىا٥ٖ 

ؤمٍؼان "؟ زم اهخ٣ل بلى ؤخحزون و" اجهاالث اإلاٛغب " ؤو بخضي " مٛاعاث ٖلي بابا " بلى ظاهب " 

(، وهي الدؿمُت التي OCP( واإلا٨خب الكٍغ٠ للٟىؾٟاٍ )CDGنىضو١ ؤلاًضإ والخضبحر" ) 

ظٍ اإلااؾؿاث التي هي ٖباعة ًٖ نىاص٤ً ؾىصاء ال جسً٘  20َل٣تها خغ٦ت ؤ ٞبراًغ ٖلىَ 

                                                           
اٍ ألاظىضة الخاعظُت اإلاخىٟظة بالخمىٍل والخماًت. -  1 ض الظي جٖغ  اإلاخٗه 
٣ُا(..  Middle east Partnership Initiativeـ   2 ٨ُت للكغ١ ألاوؾِ )وقما٫ بٍٞغ  مباصعة الكغا٦ت ألامٍغ
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ا  وزضمت  غ زٍؼىت ال جىًب للَغ٘ ونىاٖت وبعقاء الىسب وجغمحَز للغ٢ابت الكٗبُت، ما ًٞى

ئاجه اإلاهمكت   .1ألاظىضاث املخخلٟت ٖلى خؿاب الخىمُت وزضمت ٢ًاًا الكٗب ٞو

ما ؤؾماٍ الضٚحروي ازترا١  ُٛت لل٣هغ اإلال٩ي وآزاع طل٪ ٖلى الخُاة ٖو ألاماَػ

ىا وقامخا في ألاخؼاب الؿُاؾُت  غ، مَؼ ِ
ّ
ُٛت، ًظ٦ لى جُاٍع في الخغ٦ت ألاماَػ الؿُاؾُت ٖو

وؾازغا بما جال زُاب ؤظضًغ مً انُٟاٝ ٧ل عئؾاء ألاخؼاب لُُٗضوا، واخضا 

ُٛت، مٗخبرا طل٪ " ِز  خؼن اللي واخضا، ما َغخه اإلال٪ في ؤظضًغ ًٖ ألاماَػ
ْ
ضمت امل

..  ! ْمٟغويت ٖلحهم ٧املحن "، ٖلى خض حٗبحٍر

َىا ًب٣ى الؿاا٫؛ مً ٧ان وعاء جضزل الٗىهغ الجضًض، ؤو ما ؤؾماٍ الضٚحروي 

، بما ًلؼمه مً صٖم وخماًت وعٖاًت "الغؤؾمالُت ال٨بحرة " لخم٨حن  َظا الخُاع، صون ٚحٍر

 ومً ؤمىا٫.. وألًت ؤَضاٝ؟ 

ان؟ ما مٗجى ٖاثلت اإلااع   َكا٫ ؤمٍؼ

 ما مٗجى ؤخحزون "الخالض" ٖلى عؤؽ اجهاالث اإلاٛغب ؟ 

٤ُ في ألاو٢اٝ؟   ما مٗجى ؤخمض الخٞى

 ما مٗجى ؤزىىف في الٟالخت؟ 

ش الٗمل الؿُاسخي؛ ؤن ًاحى بصخو بحن لُلت وضخاَا  ما مٗجى الؿاب٣ت في جاٍع

ُما ٖلى عؤؽ خؼب لِـ بِىه وبِىه ؤًت ٖال٢ت ؾاب٣ت؛ ٣ًا٫ ل ىهب ٖػ !!  ه ٦ً ٩ُٞىن ٍو

جي لألخغاع، جدًحرا  له  وبه  ه٣هض، بُبُٗت الخا٫ ؤزىىف ٖلى عؤؽ خؼب الخجم٘ الَى

 إلاغخلت ٧اهذ ؾخ٩ىن بضاًت اإلاهِبت، لىال ؤلُاٝ هللا، زال٫ الاهخساباث ألازحرة.؟ 

هُض لى٣ل مىا٢كت ال٣اهىهحن الخىُٓمحن خى٫ ألاماَػُٛت )جُٟٗل  ما مٗجى صٖىة ؤخمضٖ 

ُما ٌكبه التهٍغب ؤو الُاب٘ الغؾم جي للٛاث والش٣اٞت ااإلاٛغبُت(،ٞ  ي لألماَػُٛت  واملجلـ الَى

حر اإلاه٩ُل  بلى الباٍل اإلال٩ي خُض ًخم خؿم  ما ًم٨ً ؤن وؿمُه نىاٖت  ال٣غاع الٗمىميٚ 

ال٣ًاًا الاؾتراجُجُت جدذ عخمت الكب٩اث واللىبُاث الىاٞظة الغاُٖت لهظا الخُاع واإلاؿخسضمت 

                                                           
ُٛت  -  1 غة ٖلى الُىجىب بٗىىان؛ ؤخمض الضٚحروي : ألاماَػ م٣ابلت بالهىث والهىعة م٘ َؿبٌرـ.. مخٞى

 ازتر٢ذ ال٣هغ اإلال٩ي..
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لى ؤؾاؽ الخضاو٫ والخىا٤ٞ، والخا٫ ؤهه له، بض٫ مى ا٢كت ٢ًاًا اللٛت باإلااؾؿاث اإلاىخسبتٖ 

ٗخبٍر اؾدبضاص  لى ماٌ  الب باإلاغظُٗت الكٗبُت ٍوهب ظام اهخ٣اصاجهٖ  تر٥ مىاؾبت بال َو الً 

لى ٧ل الؿلُاث؟  ٖ ُمىت اإلال٪ لى  ! الؿلُت اإلاغ٦ٍؼت َو  ٖ وما مٗجى جإ٦ُض ؤخمض الضٚحروي

لى الُىجىب  !ىص عؤؾمالُت صاٖمت إلاكغوٕ الخؼي ألاماَػػي؟ألاَمُت ال٣هىي لىظ  ٖ )ُٞضًى

ٕ خؼبي ؤماَػػي(. 2014ؾىت   في ما ٌؿمُه ؤَمُت "مى٫ الك٩اعة" في ؤي مكغو

 السأمسالية يف األماشيغية

 

 

ٜ اإلاخ٩امل  بن الؿغ في ٧ل طل٪، وفي ؤ٦ثر مً طل٪ ت" الضولت بىٕى مً ألاماَػ َى "ؤمٚؼ

ُىوي للم٩ىن الٗبري، مىاػاة م٘ جدًحر مؿلؿل " الٟضعلت " ل٨ُاهاث م٘ الخٟؿحر الهه

مُت ًخم حك٨ُلها ٢بل بَال١ مؿحراث ؤ٧ا٫ وبَال١ خملت مُالبت ألامم اإلاخدضة الخضزل  َو

ٜ مً الخمُحز الٗىهغي الٗغوبي. !! بجها  جدذ البىض الؿاب٘ لخماًت الؿ٩ان ألانلُحن ألاماَػ

حر ؤلام٩اهُ اث الالػمت التي ٧اهذ جى٣هها في الؿاب٤، مىظ جضزل " مهمت نٗبت، ل٨ً جٞى

م  الٗىهغ الجضًض "، بضؤ ٌؿهل اإلاإمىعٍت..، ٞإزُبٍى اإلاا٫ بُض ألانالء في املخُِ، َو

مً ًخد٨م في خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ وفي ألابىا٥ وفي اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت ألاؾاؾُت في 
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ضا مً الهمت. بن ج ضزل " الغؤؾمالُت ال٨بحرة " في اإلاٗاصلت البالص، وما ٖلى الى٦الء بال مٍؼ

ومً جدٟحزاث َظٍ . Les Chefs D’ Ouvragesمضعوؽ، وبٗىاًت، مً ٢بل ؤصخاب اإلاكغوٕ 

الهمت ما هغاٍ مً مؿلؿالث الترمحزاث و٦غهاٞاالث الخىقُداث ألصواث َظٍ ألاظىضة مً 

ىُت للش٣اٞت ٢بُل جىقُذ اإلاضٖى ٦ما٫ َك٩اع ناخب " جىٛحر ظحروػالُم " بالجاثؼة  الَى

ُٛت لؿىت  ى الظي ؾب٤ 2019وبىب٨غ ؤوحٗضًذ بىٟـ الجاثؼة ؾىت  2018ألاماَػ ، َو

 ! جىقُده، ٢بل طل٪، مً َٝغ ؤخض وػعاء في خ٩ىمت هخاهُاَى بخل ؤبِب

 املعهد امللكي للثقافة األماشيغية وتتىيج عمالء املىظاد

  
 سه١َٛ ْتاْٝاٖٛ احلاي١ٝٚطٜض َا ٜغ٢ُ ايتعإٚ اإلقًُٝٞ ايقْٗٝٛٞ يف  2016

 املعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ ا٭َاطٜػ١ٝ 2019ٜٛؽض بٛبهض أٚتعزٜت .. ٚ

 !!! ميٓض اجلا٥ظ٠ ايٛط١ٝٓ ا٭َاطٜػ١ٝ يٓؿػ بٛبهض أٚتعزٜت

 
 ٠ ٍ نُاٍ ٖؾهاص بإس٢ اعتٛرٜٖٛات قٓا٠ ف١ْٝٛٝٗ ٜتزصب ع٢ً اإلخضاز فٛص 

َع صعا١ٜ را١ُ٥ َٚن١ُْٛ  !!!كاؾ١ ا٭َاطٜػ١ٝ ٚيف ايقٛص٠ ا٭خض٣  ٜتغًِ دا٥ظ٠ املعٗز املًهٞ يًج

 َٔ أْزصٟ أط٫ٟٚ
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 ثاىٔا: تزخل الغفاصات

مً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن الٗمل الضبلىماسخي ٖبر الؿٟاعاث ؤنبذ مً ؤصواث حٗامل 

الٗال٢اث الضو٫ والكٗىب ُٞما بُجها ٖلى اؾاؽ مً جباص٫ اإلاهالر والخٗاون و بىاء 

املخخلٟت التي ج٣خًحها الخُاة ؤلاوؿاهُت بخ٣ُٗضاتها.. و٢ض ٧اهذ الؿٟاعاث مىظ ال٣ضم 

ت في مجا٫ الٗال٢اث الضولُت.. ل٨جها ؤًًا  واخضة مً ؤَم ألاصواث التي ابخ٨غتها البكٍغ

حكخٛل ٧إصواث خغوب وازترا١ وجضمحر وجغ٦ُ٘ في بَاع مسُُاث الضو٫ الىاٞظة ججاٍ 

ى ما اإلاٛغب لِـ ببُٗض ٖىه.الضو٫ اإلاؿته  ضٞت، َو

ذ الؿٟاعاث )زانت  ت ٖٞغ سُا اهه زال٫ الٟترة ما ٢بل ؤلاؾخٗماٍع مٗغوٝ جاٍع

الخابٗت للضو٫ الٛغبُت( وكاَا ظض م٨ش٠ لخدًحر الضو٫ والكٗىب ظىىب اإلاخىؾِ 

لى امخضاص ألامت الٗغبُت الاؾالمُت إلاىظت الاؾخٗماع اإلاباقغ ٖبر الدؿلل لألوسجت  ٖو

َىُت والاؾخسباع ٖبر جىُٓم البٗشاث الاؾخ٨كاُٞت الاهتروبىلىظُت وألاع٦ُىلىظُت، الى 

والُىم ال جؼا٫ هٟـ املخُُاث والبرامج حكخٛل صون جى٠٢ ٖبر ؤظىضة الاؾخٗماع 

ت واإلاى٣ىنت لضو٫ اإلاى٣ُت ومجها اإلاٛغب َبٗا.  الجضًض إلاا بٗض الاؾخ٣الالث اإلاكَى

اعاث الٗاملت بالغباٍ ًخطر ظلُا ؤن لها مً زال٫ اؾخُإل ٖمل ٖضص مً الؿٟ

لها لبرامج -اظىضاث "جدذ ت للٗمل الضبلىماسخي اإلاإلٝى وطل٪ ٖبر ججًز صبلىماؾُت" مىاٍػ

بُت طاث الٗال٢ت  طاث ٖال٢ت بتهُئت التربت وجسهُبها الؾخ٣با٫ مسُُاث جسٍغ

 باإلاكغوٕ الههُىاؾخٗماعي اإلاخجضص في َظٍ ألالُٟت الشالشت

 

ًم٨ً حؿمُتها ب"ؤم الؿٟاعاث" الغاُٖت لكب٨ت مً البرامج و املخُُاث الغامُت 

للخٟاّ ٖلى اإلاٛغب واإلاٛاعبت وصو٫ الجىاع ٦مؿخٗمغاث ؾاب٣ت وخضاث٤ زلُٟت خالُا 

 "ما وعاء البداع".ــللؿُاؾاث الٟغوؿُت ل
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إلاخضاو٫، بجها ٖباعة ًٖ الؿٟاعة الٟغوؿُت لِؿذ مجغص ؾٟاعة باإلاٗجى الخ٣لُضي ا

ت ٖملُاث ل٣ُاصة وؿُج مىضمج مً البرامج الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخٗلُمُت  ٚٞغ

ت والش٣اُٞت مخٗضصة املخاوع صازل التراب و املجخم٘ والضولت باإلاٛغب. و٢ض ج٩ىن  وال٨ٍٟغ

الاظخماعي الظي -٧ل املخاوع طاث ؤَمُت، ل٨ً ألاَم وألازُغ ٞحها َى املخىع الش٣افي

ت للؿٟاعة ومٗها ؤصواتها املختر٢ت للبيُت اإلااؾؿاجُت  له ألاطٕع الش٣اُٞت اإلاىاٍػ جخىلى ججًز

ٖالم والجامٗاث ومغا٦ؼ الضعاؾاث اإلاٛغبُت الغؾمُت في ٢ُاٖاث الش٣اٞت والًٟ وؤلا 

ا ومالُا  ٨ٍغ وقب٩اث الخإزحر )اللىبُاث(، و٦ظا قب٩اث املجخم٘ اإلاضوي اإلاغجبِ ز٣اُٞا ٞو

 ضواثغ الٟغوؿُت.ومهلخُا بال

اإلاشحر في ؤظىضاث ٞغوؿا باإلاٛغب َى ما جُىع ٖبر ال٣ٗىص مً ٖال٢ت باإلاكغوٕ 

الههُىوي وزُُه ال٣ضًمت و الجضًضة الزترا١ ٦ُان اإلاٛغب، صولت ومجخمٗا، ونىاٖت 

باع نهُىهُت جُىعث مً ٞترة جإؾِـ وبٖالن ال٨ُان الههُىوي في مغاخل الهجغة 

ضص والخاظت بلى َابىع زامـ عاعي و زاصم للىٟىط الههُىوي الحهىصًت، بلى ٞترة الخم

٘ والتر٦ُ٘ للمٛغب الظي ال جسٟى خؿاؾُت  و٢ابل لإلقخٛا٫ في ؤظىضة الخُبُ٘ والخَُى

 مى٢ٗه مً ٢ًُت ٞلؿُحن و ال٣ضؽ و٢ًاًا اإلاى٣ُت ألازغي ...

 بن مً ؤَم و ؤزُغ املخاوع التي حكخٛل ٖلحها الؿٟاعة الٟغوؿُت هي:

ىهُت" ز٣اُٞت وا٢خهاصًت جابٗت  نىاٖت و - جغ٢ُت و جم٨حن قب٨ت هسب "ٞغه٩ٞى

ىُت  في ٢لب الضولت وماؾؿاتهالها  ت الَى ومٗاصًت ل٩ل ٖىانغ وعمىػ و م٣ىماث الهٍى

 وعاُٖت ليؿ٤ الالصًمى٢غاَُت والٟؿاص الؿُاسخي ؤلاصاعي واإلاالي.

نىاٖت وجم٨حن وجغمحز قب٨ت زضام ومؿخسضمحن لألظىضة الٟغه٨ٟىهُت  -

بؾالمي، زانت في ؤوؾاٍ ما ٌؿمى "الخغ٦ت  -ٖغبي  -اإلاٗاصًت ل٩ل ما َى مكغقي 

ُٛت" وعمىػَا وقب٩اتها ٖبر اإلاطخي في هٟـ ألاظىضة ال٣ضًمت مىظ الٟترة  ألاماَػ

ت" الٟغوؿُت باإلاٛغب وبضو٫ الجىاع اإلاٛاعبي.  ت اإلاٗغوٞت بالؿُاؾت "البربٍغ الاؾخٗماٍع

ىا جلخ٣ي ألاظىضة الٟغه٩ى ت بداظت اإلاكغوٕ الههُىوي لىٟـ الكب٨ت مً اؾخ-َو ٗماٍع

ت الخ٣ؿُمُت اإلاٗاصًت  الىسب الٗمُلت في ؤوؾاٍ املجخم٘ بُاُٞاتها الٗغ٢ُت واللٍٛى
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لٟلؿُحن بمىُل٤ ال٨ٟغ والؿلى٥ "اإلاخإمٙؼ اإلاخههحن" اإلاخىامي في ٖضص مً ألاوؾاٍ 

ث ومغا٦ؼ اإلاا٫ واإلاغعي و املخخًً مً ٢بل الٟئت ألاولى ؤٖالٍ مً هسب اإلااؾؿا

الم و الؿِىما اإلاغجبُت و الخابٗت لٟغوؿا. ما٫ و ؤوؾاٍ ؤلٖا  وألٖا

 املركس الثقايف الفرنسي:

مً اإلاخٗاٝع ٖلُه في ؤوكُت اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت ألاظىبُت التي حكخٛل في بلضان 

٠ بش٣اٞت الضو٫ التي جمشلها و جيسج قب٨ت  الٗالم ؤن صوعَا ألاؾاسخي ًدشمل في الخٍٗغ

ٝع و الخىانل بحن قٗب البلض اإلاؿخ٠ًُ و صولتها ألانلُت في بَاع مً اخترام الخٗا

ؾُاصة وؤمً وخغمت اليؿُج املخلي، ل٨ً اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٟغوسخي ٌك٩ل قظوطا ًٖ 

ت  ت واؾخسباٍع َظٍ ال٣اٖضة الضبلىماؾُت الٗاإلاُت بدُض ناع بمشابت "٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

ل ؾُاؾت ز٣ اُٞت ٞغوؿُت مىظهت هدى ازترا١ بيُاث ز٣اُٞت مخ٣ضمت" حٗمل ٖلى ججًز

اليؿُج الاظخماعي الش٣افي ؤلازجي والهىٍاحي للكٗب اإلاٛغبي وجسهِب جغبت مجخمُٗت 

٢ابلت الؾخ٣با٫ باقي خؼمت الؿُاؾاث اإلاىضمجت زاصمت إلاهالر ٞغوؿا الٗابغة للخضوص، 

 ٖلى الؿىاء. في بَاع الاؾخمغاع في اؾدشماع ألاعق٠ُ ؤلاؾخٗماعي، اإلااصي و الالماصي،

ً ؤوكُت اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٟغوسخي  ىاٍو ال٢اث ٖو بن ٖملُت عنض مخإهُت لبرامج ٖو

حُٗي ب٩ل ؾهىلت ٨ٞغة واضخت ٖلى َبُٗت ؤظىضة اإلاغ٦ؼ الظي ال ًىٟهل ٖمله ًٖ 

مؿاع الؿُاؾت الٟغوؿُت مىظ ما ٢بل ٞترة الخماًت وزاللها وما بٗضَا، والتي ججؿضَا 

ً: ًٞاء "جُىملُلح ت َاع١ بأػعو، واإلاظ٦غاث ٖىاٍو ٜ، وزاهٍى ن" للخبكحر اإلاؿُخي لألماَػ

واإلايكىعاث الهاصعة ًٖ اإلا٣ُم الٗام الٟغوسخي َُلت ٞترة الاؾخٗماع بكإن جضبحر 

ُُٟت مً صازل م٩ىهاث املجخم٘ اإلاٛغبي زانت في ؤوؾاٍ  "ألاَالي" ونىاٖت ٦ُاهاث ْو

خحن هٟىطٍ الش٣افي والا٢خهاصي َاثٟت الحهىص اإلاٛاعبت لخإبُض الىظىص الٟغوسخي وجم

 والٗؿ٨غي ..
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َعاٖض٠ استذاد١ٝ يؿعايٝات اجملتُع املزْٞ أَاّ املضنظ ايجكايف ايؿضْغٞ مز اعتكباي٘ 

 2017يًقْٗٝٛٞ نؾها ٚعضض صعَٛات٘ ع١ٓ 

ؤ٦ثر مما ؾل٠ ط٦ٍغ ٣ٞض ناع اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٟغوسخي في ال٣ٗض ألازحر ٣ًىم بمهام 

له لؿلؿت مً البرامج والٟٗالُاث التي "ال٣اثم بإٖما٫ ؾٟ اعة ز٣اُٞت نهُىهُت" ٖبر ججًز

جدخٟي بغمىػ نهُىهُت ؤو جغمؼ وجبرػ ؤؾماء مُٗىت العجباَها بما٦ُىت الضٖاًت الههُىهُت 

ىُت باإلاٛغب في  بل وعٖاًت بغهامج جضَعـ ما ٌؿمى الهىلى٧ىؾذ بمىٓىماث التربُت الَى

اًت ما ٌؿمى "بغهامج ٖالء  ه ؤػوالي"، ختى بَاع ٖع الضًً" الى ظاهب "اإلاؿدكاع اإلال٩ي ؤهضٍع

اًت وكاٍ ز٣افي، بخيؿ٤ُ م٘ َظا  2019ؤن الؿٟاعة الٟغوؿُت ٢امذ في ؤوازغ ؾىت  بٖغ
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ا الش٣افي ٌٗجى بالكباب اإلاخىؾُي في  غة )٦ما ٧ل مغة( ٖبر مغ٦َؼ اإلاؿدكاع، في مضًىت الهٍى

التي ٢ضمذ مً جل ؤبِب مباقغة خُض ؤو٫ وكاٍ للؿٟحرة الجضًضة الٟغوؿُت باإلاٛغب و 

 !! ٧اهذ جماعؽ ٖملها ٦ؿٟحرة لضي ال٨ُان الههُىوي...

 
 .2015 ٚيف ايقٛص٠ ْغد١ يشات ايؿعايٝات يغ١ٓ ، 2019 ايؿضْغ١ٝ بايقٜٛض٠ ْؾاط ايغؿاص٠

 

٨ُت ؤًًا وبن ٧اهذ بك٩ل ؤ٢ل ْهىعا مً هٓحرتها الٟغوؿُت، ٞةن الؿٟ اعة ألامٍغ

حكخٛل بك٩ل مخهاٖض ملخاولت ازترا١ اليؿُج ؤلاظخماعي اإلاٛغبي ونىاٖت و جُٟٗل قب٨ت 

مً الٗال٢اث و الغوابِ وججىُض ٖضص مً اإلاخٗاوهحن مً ؤَُاٝ مسخلٟت ومُاصًً قتى 

٩ي( بالٗمل ؤلاظخماعي "الخحري") ل ( بالٗمUs-aid ًخضازل ٞحها الٗمل الش٣افي )اإلاغ٦ؼ ألامٍغ
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اًت إلاىذ َلبت  الخىمىي الدكاع٧ي م٘ املجخم٘ اإلاضوي )خؿاب ألالُٟت الشالشت(، ًٞال ًٖ ٖع

ُهي و باَجها  ا الخٗاون الش٣افي والٗلمي والتٞر واؾخًاٞت بٗشاث قبابُت مسخلٟت ْاََغ

مداولت نىاٖت َابىع زامـ مً صازل اليؿُج املجخمعي اإلاٛغبي، و هي الهىاٖت التي 

٨ُت ٖلى MEPIماؾؿت"  ٌؿمى بلٛذ ؤوظها ٖبر ما " التي مً زاللها حكخٛل الؿٟاعة ألامٍغ

٠ُ في ؤظىضاث  اًت ٖضص مً اإلا٩ىهاث وألاشخام ب٣هض الخْى وسج زٍُى قب٩اث لٖغ

حر البِئت الخايىت  ت في زضمت الؿُاؾت  ألامٍغ٨ُت في اإلاى٣ُت، و ٖلى عؤؾها جٞى اؾخسباٍع

ل الههُىوي صازل مجخمٗاتها.  للخمضص و الخٚى

٘ ؤخؼاب ٖلى ؤؾـ َ اًت مكاَع ىا وظب الخظ٦حر بما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه بكإن ٖع

اعاتهم  بزيُت ب٣ُاصة ٖىانغ و ؤشخام مٗغوٞحن باعجباَاتهم بضواثغ نهُىهُت و بٍؼ

ىاث، ٖلى مؿخىي ٖا٫ بالخاعظُت  ب و ج٩ٍى اإلا٩ى٦ُت لل٨ُان الههُىوي و جل٣حهم جضاٍع

والاؾخسباعاث الههُىهُت
1. 

 
١ْٝٛٝ خ٬ٍ تأطرلٙ  ملإ" )َغتؾاص أٍٚ يإلصٖابٞ ْتٓٝاٖٛ( راخٌ َب٢ٓ احله١َٛ ايقٗ"عٛؾرل دٓز

" بكٝار٠ املزعٛ: عبز اهلل ايؿضٜامٞ ، َٔ عٓافض تأعٝػ ايتأَظؽ ايقْْٗٝٛٞؾطا٤ "جملُٛع١ َٔ 

 َؾضٚع سظب "تاَْٛت" ٚ بعزٙ َؾضٚع سظب "ايتػٝرل ايزميكضاطٞ" بطابع عضقٞ أَاطٜػٞ.

                                                           
ػي   1 ضة " ألاؾبٕى الصخٟي " جدذ ٖىىان : " ٧ىالِـ الخدًحر لدك٨ُل ؤ٦بر خؼب ؤماَػ ـ عاظ٘ مل٠ ظٍغ

ضة  ٩ي" اإلايكىع باإلاى٢٘ الغؾمي للجٍغ ش في اإلاٛغب بضٖم ؤمٍغ  .2016ًىاًغ  08بخاٍع
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يًكا٤ات ايتشنرل١ٜ يتأعٝػ َؾضٚعٞ "سظب ايتػٝرل ايزميٛقضاطٞ" ٚ"تاَْٛت احلضٜات"  فٛص٠ ا

ٚع٢ً صأعٗا املزعٛ عبز اهلل ايؿضٜامٞ "ايٛاقـ بني ا٭ع٬ّ  َظغ١"أَت-بكٝار٠ ٚدٛٙ "فٗٝٛ

ايق١ْٝٛٝٗ مبب٢ٓ ٚطاص٠ اخلاصد١ٝ ايق١ْٝٛٝٗ بتٌ أبٝب" ٚاجلايػ أَاّ داْزملإ ٜتًك٢ ايتهٜٛٔ 

 ايغابك١ يف ايقٛص٠
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٨ُت ال ج٨خٟي بمداوالث نىاٖت َىابحر زامؿت زا صمت لها مً الؿٟاعة ألامٍغ

الخؼبي اإلاٛغبي، بل بجها جخجاوػ طل٪ هدى ج٣ضًم خايىت صازل اليؿُج اإلاضوي و 

غ  "خ٣ى٢ُت" إلا٩ىهاث جل٪ الُىابحر مً زال٫ ما ًغص بك٩ل ممىهج و مىخٓم في ج٣اٍع

ت بكإن م ٨ُت الؿىٍى ا حؿمُه " الىيُٗت الخ٣ى٢ُت" باإلاٛغب مً زال٫ الخاعظُت ألامٍغ

ٜ" و نىاٖت مكهض ٢اجم ٖىىاهه "ألابغجاًض والخهجحر ال٣ؿغي  التر٦حز ٖلى "ويُٗت ألاماَػ

غ  ومهاصعة ألاعاضخي" بل و اؾدشماع بٌٗ الى٢اج٘ َىا و َىا٥ و حسجُلها في جل٪ الخ٣اٍع

اة الُ ٟلت بًضًا بؿبب ؾ٣ىٍ والخطخُم مً بٌٗ الخىاصر الٗاصًت )همىطط خالت ٞو

غ ألامغ ٖلى ؤهه هدُجت  ٖغضخي وي٠ٗ الهغح الهخي بجىىب قغ١ اإلاٛغب( وجهٍى

ت  ٘ ألامٚؼ ت اإلاغجبُت بمكاَع ٜ ٦ما عصصث طل٪ الجهاث الجمٍٗى ألابغجاًض يض ألاماَػ

ا و اؾخسضامها إلاماعؾت  َغ ٨ُت وحُٗض جضٍو غ الخاعظُت ألامٍغ اإلاخههُىت التي جلخ٣ِ ج٣اٍع

وي في مؿحراث و جٓاَغاث اإلاُالبت باألعى في بَاع ما ٌؿمى "الكٗىب الًِٛ اإلاُضا

 ألانلُت بضون صو٫" ..

زُىعة َظٍ الخدغ٧اث جٓهغ ؤ٦ثر ٖىضما ًخُىع ألامغ بلى بعؾا٫ بٗشاث ؤممُت 

و التي  2019مخسههت في عنض ومىاظهت "ألابغجاًض" ٦ما خهل باإلاٛغب جهاًاث ؾىت 

غ ؾلبُت ًٖ اإلاٛغ  ٜ.عشر ٖجها ج٣اٍع  ب جتهمه بمماعؾت الخمُحز يض ألاماَػ

٩ي ًإزظ ؤًًا ؤق٩اال ؤزغي ال جسٟى ؤَضاٞها ٖبر جغوٍج ٞٗالُاث  الخضزل ألامٍغ

ُٛت )زانت باإلاٛغب و الجؼاثغ..(  ٨ُت بما ٌؿمى الؿىت ألاماَػ اخخٟا٫ الؿٟاعة ألامٍغ

٨ُت وما ٢امذ به ماصوها  ؤلاباخُت وجىُٓم خٟالث "زانت" مشل ما ٢امذ به اإلاٛىُت ألامٍغ

ُٛت، بل  َُالعي ٧لىخىن و ػوظها بُل ٧لىخىن في ٖم٤ مىا٤َ طاث ٦شاٞت ؾ٩اهُت ؤماَػ

ؼ في  ابي الههُىوي قمٗىن بحًر  2015واخخًان "ماؾؿت ٧لىخىن" ملخاولت اؾخ٣با٫ الاَع

ُٛت" !!بمغا٦ل ) ىص قبابُت "ؤماَػ ٩ا لٞى ( ... َظا ًٞال ًٖ جىُٓم الغخالث مً و بلى ؤمٍغ

٨ُت مغجبُت بجامٗاث و ٦ىاجـ نهُىبهجُلُت ... بكغا٦ت م٘ وبطا ٧ان ٧ل َظا  ظهاث ؤمٍغ

بُت مً اإلاا٫ الٗام  ل مٗٓم َظٍ ألاوكُت الخسٍغ غب َى ؤن ٩ًىن جمٍى با، ٞةن ألٚا ٍٚغ

اإلاٛغبي. وخ٩اًت اإلالُاع مً اإلا٨خب الكٍغ٠ للٟىؾٟاٍ لٟاثضة آ٫ ٧لُيخىن الؾخًاٞت 

ؼ بمغا٦ل زحر مشا٫ ابي بحًر ٨ُت هٟؿها. 2015في  !!ؤلاَع غ ألامٍغ  خؿب الخ٣اٍع
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 يف َضانؿ بايًباؼ ا٭َاطٜػٞ 60َارْٚا يف سؿٌ ٬َٝرٖا اٍ

 
 2019بٌٝ نًٝٓتٕٛ ٚ طٚدت٘ ٬ٖٝصٟ مبٓاطل أَاطٜػ١ٝ يف تاصٚراْت 
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ؾنٝش١ َبارص٠ َ٪عغ١ "َبارص٠ نًٓتٕٛ" يف ذلاٚي١ اعتناؾ١ ا٫صٖابٞ سلعٕٛ برلٜظ يف 

 (!!!! ٌُٜٛ َٔ َ٪عغ١ املهتب ايؾضٜـ يًؿٛعؿاط )ٚ بت 2015َضانؿ ع١ٓ 

احملاٚي١ اإلخذلاق١ٝ  تأدٗن 2015استذادات نبرل٠ يًؾعب املػضبٞ قبٌ ٚ خ٬ٍ ؾاتض َاٟ 

 ايقٗٝٛـأَضٜه١ٝ بكٝار٠ َضؽش١ ايض٥اعٝات ا٭َضٜه١ٝ سٝٓٗا "٬ٖٝصٟ نًٓتٕٛ" ٚ طٚدٗا

 
 ؟ ايكٓق١ً ا٭َضٜه١ٝ بايًباؼ ا٭َاطٜػٞ بايزاص ايبٝنا٤
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ت و الكب٩اث اإلاغجبُت، بها  ها اإلاىاٍػ ٨ُت، وؤطٖع بن زُىعة ؤظىضة الؿٟاعة ألامٍغ

ت طاث هؼوٕ اه٣ؿامُت، مٛلٟت بإعصًت  جى٨ٗـ ظلُا في بغوػ زُاباث ٖغ٢ُت مخُٞغ

ٜ يض الاخخال٫ الٗغوبي  اًت زىعة ألاماَػ ٩ي لٖغ ز٣اُٞت و ٞىُت، حؿخضعي الخضزل ألامٍغ

ا"، َوـاإلاكغقي ل ىا ًم٨ً ج٣ضًم مشا٫ ؤٚىُت "جابغاث بْو باما" لٟغ٢ت "بالص جاماٚػ

ىُت التي جم بثها، بالى٣ل اإلاباقغ، ٖلى ال٣ىاة الشامىت الغؾمُت  "ناٚغوباهض"، وهي ألٚا

٩ا، في شخو الغثِـ ؤوباما خُجها للخضزل إله٣اط  ُٛت( والتي جضٖى ؤمٍغ )ألاماَػ

ٜ ُحن، خؿب مًامحن مً الاخخال٫ الٗغوبي، زانت وؤن ويُٗت ٞلؿ 1!!!ألاماَػ

ىُت هي واخضة مً  ظٍ ألٚا ػي. َو ىُت هي ؤًٞل خاال مً ويُٗت الكٗب ألاماَػ ألٚا

اوي" اإلاؿخيبخت في آلاوهت ألازحرة في ؤوؾاٍ وكُاء ما ٌؿمى الخغ٦ت  ٖكغاث "ألٚا

٨ُت  ُٛت لهى٘ مؼاط ٖام ٞىيىي اه٣ؿامي ومدؿاو١ م٘ ألاظىضة ألامٍغ ألاماَػ

ما مشل همىطط اإلاٛجي ٞغخاث منهي عثِـ ما ٌؿمى خ٩ىمت واؾخد٣ا٢اتها باإلاى٣ُت، جما

لى ليكُاء َظٍ الخغ٦ت. ت في اإلاىٟى، والظي ٌٗخبر اإلاشل ألٖا  ال٣باًل الجؼاثٍغ

 
باْز ا٭َاطٜػ١ٝ" صؾك١ املػين املتقٗني ايكباًٜٞ  -" َ٪عػ "ؾضق١ فاغضNBAٚ"َباصى أٚيعضبٞ 

 .ٓؿ٢"ؾضسات َٗين" ص٥ٝػ َا ٜغ٢ُ سه١َٛ ايكباٌٜ يف امل

                                                           
ـــىم صعاســـخي خـــى٫ ال٣ىاهُيُالخىُٓمُـــت  1 ىع زـــال٫ً  اجـــه الؿــُـ ٝ ٧اجــبَ  ـــغ  ًَ ت جمـــذ بزاعثهـــا صازـــل ٢بـــت البرإلاـــان مـــ ال٣ًـُـ

ضص ٦بحر مً البرإلااهُحن والباخشحن.  لألماَػُٛت بدًىع مضًغ ال٣ىاة الشامىت ووٍػغ الش٣اٞت والاجها٫ ٖو
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 أغ١ٝٓ َباصى اٚيعضبٞ : "صعاي١ إىل أٚباَا" .. اييت ْكًتٗا ايكٓا٠ ا٭َاطٜػ١ٝ ايضزل١ٝ َباؽض٠

ٚ ؾٝٗا رع٠ٛ ٭َضٜها يزعِ ثض٠ٚ ا٭َاطٜؼ مز ايزٚي١ املػضب١ٝ ٚ صؾض ايع٬ق١ باملؾضم ٚنضا١ٖٝ 

 ايٛط١ٝٓ،ٚيف أغاْٞ ٖشٙ "ايؿضق١ املٛعٝك١ٝ" إٖاْات ٚقشف ٚؽتِ يًضَٛط  !!قن١ٝ ؾًغطني 

 !!ؾايظعِٝ ايٛطين ع٬ٍ ايؿاعٞ "يكٝط" ٚايؾٗٝز املٗزٟ بٔ بضن١ "محاص"

 

في ؾُا١ الخىاٞـ بحن الؿٟاعاث في ازترا١ بيُاث اليؿُج اظخماعي و اإلااؾؿاحي 

باإلاٛغب، بضؤ جبرػ الؿٟاعة ؤلاؾباهُت، وبن بدًىع ؤ٢ل ُٞما ًبضو، مً زال٫ ٖضص مً 

يء ٢ضم في نغإ ألاظىضاث الخدغ٧اث واؾخس ضام بٌٗ ألاصواث مً ؤظل بًجاص مَى

 ٖلى الؿاخت اإلاٛغبُت .

ٞٗلى ٚغاع ٖمل الؿٟاعة الٟغوؿُت وألامٍغ٨ُت، بضؤ ًٓهغ الٟٗل ؤلاؾباوي في اؾتهضاٞه 

للم٩ىن ألاماَػػي مً زال٫ بٌٗ وكُاء الخغ٦ت ألاماَػُٛت، وزانت مجهم صٖاة الاهٟها٫ 

لخ٨م الظاحي للٍغ٠" وعٖاًت ماجمغاث ما ٌؿمى "ال٩ىوٛغؽ الٗالمي جدذ ًاُٞت ما ٌؿمى "ا

ألاماَػػي" وما ٌؿمى "ماجمغ قٗىب بضون صو٫" )ما ٌؿمى الكٗىب ألانلُت(. ولٗل ؤبغػ 

ى الضوع الظي ٣ًىم به، وؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل٪ "الىاقِ" عقُض  مشا٫ ًم٨ً ج٣ضًمه َىاَ 

اٞخخاح اإلاخد٠ ألاماَػػي الضاثم بٛغهاَت، الغزا.. وفي َظا الهضص ًم٨ً ٦ظل٪ بصعاط 

 . 2019بةقغاٝ شخصخي مً مل٨ت بؾباهُا شخهُا جهاًت ؾىت 
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ردٓدل  05، طٚد١ ًَو إعباْٝا، ؾًٝٝيب ايغارؼ، تؾضف يف   Leticia Ortizاملًه١ اإلعبا١ْٝ يٝتٝجٝا أٚصتٝػ

٘ مبز١ٜٓ غضْاط١، 2019 ٛع ٔ ، ع٢ً اؾتتاح املعضض ا٭َاطٜػٞ ا٭ندل َْٔ   300سٝح تعضض ؾٝ٘ أنجضَ 

ٌ ققض احلُضا٤ ايذلاخ  Alhambraقطع١ بكقض ناصيٛؼ اخلاَػ، راخ طٜض٠ ايجكاؾ١ٚ  ، ايشٟ عبل ٚأعًٓتٚ 

ِ بزاخً٘ تشـ أَاطٜػٞ نبرل ٚرا٥ ٌ بٛثٛ، ع٢ً إط٬مَ  ٞ اإلعبا١ْٝ، باتضٜغٝا رٜ  .ايتاصطل

ؾباهُا، بداو٫ ًٞال ًٖ طل٪، واهُال٢ا مً اإلاضًيخحن املخخلخحن ؾبخت وملُلُت، ج

ُٛت ازترا١ اليؿُج  اجُت ؤماَػ ً ٍَى ٤ بٌٗ ألاصواث الىاقُت جدذ ٖىاٍو ًٖ ٍَغ

اًت املخلي ونىاٖت صواثغ وباع ملخ٣ت بضاثغة الىٟىط ؤلاؾباوي ٖبر الا  خخًان والٖغ

ػي اإلاضٖى ٖبض الٗالي والترمحز. و  َىا ًبرػ همىطط "الٟاٖل الجمٗىي" واإلاٛجي ألاماَػ

ماؾؿاتها الش٣اُٞت واإلاغجبِ ؤًًا بالؿلُاث ؤلاؾباهُت بملُلُت و بِ الغخماوي اإلاغج

 بضواثغ نهُىهُت في بؾباهُا وفي ال٨ُان الههُىوي .

 
 املعضٚف بع٬قات٘ َع ايزٚا٥ض ا٫عبا١ْٝ ،عبز ايعًٞ ايضمحاْٞ ""ايؿٓإ

 ٚ مبٛاقؿ٘ ٚع٬قات٘ ايق١ْٝٛٝٗ
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ًٖ تهاٞذ الؿٟاعاث ألازغي في البدض ًٖ  ؾٟاعة َظا البلض ال جسخل٠ في شخيء

خهتها مً الىٟىط باإلاٛغب. و٢ض ججاوػ ٖمل َىالهضا مؿاعي ؾٟاعتها الؾخ٣ُاب ظمُٗت 

ُٟها بلى الاهسغاٍ في جهٍغ٠ ال٣غاع اإلاغ٦ؼي لىػاعة  اًتها ب٣هض جْى َىا وظمُٗت َىا٥ لٖغ

اث بلٛذ  خض الدكاب٪ الضبلىماسخي، زاعظُتها و بٌٗ بغإلااهُحها. و٢ض بلٜ ألامغ مضاٍ إلاؿخٍى

م الخُبُ٘ الظي ج٣ضمذ به  عؾمُا، ٖىضما جم الخضزل للمُالبت بسجب م٣ترح ٢اهىن ججٍغ

ؤعب٘ ٞغ١ بغإلااهُت مٛغبُت لضي مجلـ الىىاب . بل بن بٌٗ بغإلااهُحها، بخيؿ٤ُ م٘ " وكُاء 

اعة ٖ مخإمؼغي"  اثالث مٗهض مىشخي صاًان، صزلىا ٖلى زِ خغا٥ الٍغ٠ وخلىا باإلاٛغب لٍؼ

بهم بىػاعة زاعظُت ال٨ُان  مٗخ٣لي الخغا٥ ًخ٣ضمهم ؤوالث٪ "اليكُاء" الظًً ًخل٣ىن جضاٍع

ح  ظىضإلاان . رالههُىوي بةقغاٝ مؿدكاع هخاهُاَى ٖٞى

" التي قدىبر 18خغ٦ت ظا البلض َى الظي ًإوي ما ٌؿمى "٦ما َى مٗغوٝ، ٞةن َو 

٠ بالٗى٠ اإلاؿلر، و جضٖ غ الٍغ ب التي ٣ًىصَا البى لخدٍغ رإلااوي الؿاب٤ اإلاتهم بتهٍغ

 املخضعاث الظي ٌِٗل َىا٥؛ ؾُٗض قٗى ..

و ٢ض اه٨ك٠ ؤمغ ؾٟاعة، وصولت َىالهضا و قب٨ت ؤصواتها، لٗمىم اإلاٛاعبت، مً ٚحر 

اإلاخدبٗحن، زهىنا بٗضما جىنلذ بصاعة مهغظان ما ٌؿمى "الؿِىما والظا٦غة 

اؾلت مً  َظٍ الؿٟاعة جُلب اإلاكتر٦ت" التي جدخًً ٞٗالُاتها مضًىت الىاْىع بمغ 

ملُىن  44بؾترصاص ؤمىا٫ الضٖم التي ٢ضمتها مً ٢بل، واإلا٣ضعةـ بدؿب مهاصعها ـ ب 

ا يُٟت قٝغ اإلاهغظان بؿبب جىجغ الٗال٢اث  ؾىدُم، بٗض الٗضو٫ ًٖ ازخُاَع

ىلىضا  .الضًبلىماؾُت بحن اإلاٛغب َو

ُب اإلاٗغوٝ بض الؿالم مً اإلاٗلىم ؤن مضًغ َظا اإلاهغظان َى اإلاضٖى ٖو  بَى

اؾخًاٞخه للباخشحن الههاًىت في جه للخُبُ٘ م٘ ال٨ُان الههُىوي و صٖى بٗمله و 

اؾخسباعاث ال٨ُان، ختى ؤهه خٓي بىهِب خل٠ مٗاَض البدض اإلاغجبُت بجِل و مس

غ الظي  ألاؾض مً ؤلاقاصة، بحن اإلاخٗاوهحن م٘ ؤظهؼة ال٨ُان الٗىهغي، زال٫ الخ٣ٍغ

 خض ؤَم باخثي مٗهض مىشخي صاًان، بخل ؤبِب .٢ضمه الض٦خىع بٌٛا٫ بىىن، ؤ
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فٛص٠ امل٪صخ ايقْٗٝٛٞ "إٜػاٍ بٔ ْٕٛ" خ٬ٍ َزضل٘ يف إسز٣ ايؿعايٝات يف ايهٝإ ايقْٗٝٛٞ 

 ٍ"عبز ايغ٬ّ بٛطٝب" فاسب َٗضدإ ايشانض٠ املؾذلن١ يًغُٝٓا بايٓاظٛص

 
ضن١ اعتك٬ٍ ايضٜـ ًَقل َ٪متض َا ٜغ٢ُ "ؽعٛب بزٕٚ رٍٚ" املٓعكز يف ٖٛيٓزا َٔ قبٌ س

 (2013)ْْٛدل

 

ٌب ٧ل َظا التهاٞذ، مً ٢بل الؿٟاعاث الٛغبُت، لبىاء مغبٗاث  بطا ٧ان ؤمٌغ ٍٚغ

غب َى اهسغاٍ بٌٗ الؿٟاعاث الٗغبُت في طاث  لخمخحن هٟىطَا باإلاٛغب، ٞةن ألامغ ألٚا
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وم٘ ؤَضاٞه، وفي م٣ضمخه زضمت ألاظىضة الههُىهُت، بىٟـ اليؿ٤، وبخماٍ مٗه 

اإلاغامي وهٟـ ألاصواث. وحٗض ؾٟاعة صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة همىطظا في َظا 

اع. و٢ض جؼامً ْهىع َظا الخدغ٥ ؤلاماعاحي زهىنا م٘ اهُال١ ما ٌؿمى "الغبُ٘  ؤلَا

خىايٗا، زم ما اهٟ٪ ًخ٨ش٠ الٗغبي"، زم بضؤ حسجُل جهاٖض َظا الخدغ٥ الظي ابخضؤ م

ختى ناع اهسغاَا ٧لُا في ؤظىضة "الٟىضخى الخال٢ت" وحٗهض "ن٣ٟت ال٣غن" .. و ٨َظا 

ت مً ال٨ُان، لِـ بلى صولت ؤلاماعاث  ٞىظئذ ألامت ًىما بضزى٫ ؤٖتى مؿاولت ٖىهٍغ

الظي اٖخبرجه !  وخؿب، وبهما بلى صازل م٣هىعة مسجض الكُش ػاًض ب "ؤبى ْبي"

٠ُٛ " زالض الخغمحن ) و لِـ ال٣ضؽ ( .. !وػٍغة الش  ٣اٞت الههُىهُت " محري َع

جضزل ؾٟاعة ؤلاماعاث في اإلاٛغب )و في اإلاٛغب الٗغبي بك٩ل ٖام( ؤمغ ًُى٫ ُٞه 

ٜ هٟىؾت بلُبُا  ٌ ؤماَػ الخضًض وجدىاؾل بكإهه ألاؾئلت. ٞالجمُ٘ ًخظ٦غ ٢هت ٞع

لضٖم َٝغ بُٗىه في الهغإ اللُبي اإلابالٜ اإلاالُت اإلاٗغويت ٖلحهم مً َٝغ ؤلاماعاث 

َى اإلاكحر زلُٟت خٟتر .. ؤما باليؿبت للمٛغب ٞةن اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ٢ض 

ض بٖالمي مً صخُٟحن  ٧ان ًخاب٘ ًٖ ٦شب مداوالث الؿٟاعة الاماعاجُت حك٨ُل ٞو

اعة بلى ال٨ُان الههُىوي و مال٢اة بيُامحن هخيُاَى زال٫ خم لخه مٛاعبت لخىُٓم ٍػ

ل  اعة للمٛغب زال٫ قهغ ؤبٍغ ا بٍؼ َؼ ض حٍٗؼ اعجه  2019ؤلاهخسابُت التي ٧ان ًٍغ ٚضاة ٍػ

ألاؾئلت ال جؼا٫ مُغوخت خى٫ قبهت الٗال٢ت بحن ظهاث ٦ما ؤن  (!!لضولت حكاص )

زلُجُت )ؾٟاعة ؤلاماعاث لِؿذ بُٗضة ٖجها( وما ؾمي "مٗهض ؤلٟا ؤلاؾغاثُلي باإلاٛغب" 

ٛاعبت في مىٓماث جابٗت لضو٫ زلُجُت ج٣ىص خغوبا باإلاى٣ُت الظي خاو٫ ججىُض قباب م

بالى٧الت ًٖ ال٨ُان الههُىوي )الُمً ولُبُا وؾىعٍت همىطظا( والظي ٞخذ له 

ب بإ٦ثر مً مى٣ُت ٌكٝغ ٖلحها خازاماث ويباٍ نهاًىت، ٖلى  مٗؿ٨غاث للخضٍع

ع . ٦ما بن عؤؾهم الخازام و الًابِ في ظِل الخغب الههُىوي اإلاضٖى حهىصا ؤ٨ُٞؿا

ُٛت و حٗلم خٝغ جُُٟىاٙ جب٣ى  ىاث في ألاماَػ ؤؾئلت خى٫ الُلب ؤلاماعاحي لخل٣ي ج٩ٍى

٢اثمت، الؾُما بطا اٖخبرها الاهخماء ؤلازجي لؼبىاء مٗهض ؤلٟا و هٕى البلضان اإلاغشخت لهم 

بهم .  لىُل ٞغم الاهسغاٍ في الخضمت بها بٗض الاهتهاء مً جضاٍع
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ىص، التي ؤنبدذ ٖغبُا للخظ٦حر، ٞةن وا٢ٗت اإلاٗ غى الضولي للخمىع بمضًىت ؤٞع

وصولُا في مسخل٠ الًٟاثُاث وفي وؾاثل الخىانل الاظخماعي، الؾُما بٗض اٖخ٣ا٫ 

وسجً عثِـ اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ .. َظٍ الىا٢ٗت ؤونلذ صواثغ الغنض 

ًىهُٟحرؽ والخدب٘ بهظا اإلاغنض بلى الى٢ٝى ٖىض ظؼثُت زُحرة جُٟض ؤن قغ٦ت "

UNIVERS التي حؿى١ ؾل٘ الكغ٦ت الههُىهُت هُُاُٞم "NETAFIM  ٍاٞخخدذ وكا

ها جدذ بقغاٝ هاثب ؾٟحر ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة باإلاٛغب  !!! ٖٞغ

 
ٚاقع١ ا٫عتزا٤ ع٢ً    UNIVERS PHYTOْا٥ب عؿرل ا٫َاصات ايعضب١ٝ يف اؾتتاح ؾضع ؽضن١ اييت ؽٗز صٚاقٗا 

تُٛصص٥ٝػ املضفز املػضب ٚيٞ ًي اعتكا٘ي باملعضض ايز  ٞ ملٓاٖن١ ايتطبٝعٚ 

ٌ ا٫عتزا٤( .. 2019انتٛبض  26مبز١ٜٓ أصؾٛر  اسز٠ قب ؾضن١، رقٝك١ٚ  ؾرل بٝزٙ ًي  ٜٖٛ  )ايقٛص٠ أع٬ٙٚ 
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 ا : "أطّالٖ"  ّعؤال األجيــزٗ ..لجثا

 بطا ٧اهذ الٗاصة والٗٝغ الؿُاسخي باإلاٛغب ؤن ٩ًىن مؿدكاعو اإلال٪ في مىي٘    

ىن بال بةطن ونالخُاث ظض  وواظب الخدٟٔ بدُض ال ًخدغ٧ىن وال ًى٣ُىن وال ًخهٞغ

ال٣اٖضة  َظٍؾىاء في صازل البالص ؤو في مهامهم زاعظها، ٞةن  ،ص٣ُ٢ت مً لضن البالٍ

٪ له ،ججض لها اؾخصىاء واخضا ووخُضا ه  ،ال قٍغ ًخمشل في اإلاؿدكاع اإلال٩ي "ؤهضٍع

ً بضون اؾخصىاء هٓغا لدجم خًىعٍ  ؤػوالي" الظي ٩ًاص ٌُٛي ٖلى ٧ل اإلاؿدكاٍع

ه التي جخجاوػ مؿخىي ومى٢٘ "مؿدكاع" بلى مؿخىي عظل ٢ُاصة  وامخضاص مجا٫ جهٞغ

إلاكغوٕ ؾُاسخي مجخمعي ز٣افي بٖالمي ا٢خهاصي مالي ٖابغ للخضوص اإلاخٗاٝع ٖلحها إلاً 

ت" اإلال٪.. مما ًُغح ٖكغاث ألاؾئلت خى٫ الغظل وؤظ ىضجه َم في مى٢٘ "مؿدكاٍع

 واعجباَاجه الخ٣ُ٣ت زاعط اإلاٗلً ٖىه ٦مجغص مؿدكاع..؟؟!!

ؤهضعي ؤػوالي َى مهغفي ؾاب٤ ٖمل في مهٝغ ٞغوسخي ٦بحر، وعظل ؤٖما٫ بضؤ 

٦مؿدكاع للمل٪ الخؿً الشاوي الغاخل وما ػا٫ ٌٗمل في مىهبه في  ،1990، ٖام ٖمله

ى مً التر٦ت التي وعثها اإلال٪ ًٖ والضٍ اإلال٪  ،دمحم الؿاصؽ ٖهض اإلال٪ الخالي َو

اإلاٗغوٝ اإلاٗخاص ٖىض  الجمُ٘ ؤهه اإلا٩ل٠ باإلالٟاث والكاون الا٢خهاصًت. الغاخل.. ومً 

لٟذ الاهدباٍ ٖىض الىاؽ، الؾُما الخغظاث التي هي ل٨ً جضزالجه وزغظاجه ٦شحرا ما ج

ؤبٗض ما ج٩ىن مً املجا٫ الا٢خهاصي، مجاله اإلاٟترى. ل٨ً اإلالٟذ ؤ٦ثر َى عبِ ٧ل 

َظٍ الخضزالث والخغظاث بال٨ُان الههُىوي ومهالخه باإلاٛغب واإلاى٣ُت.. ٧ان طل٪ 

اجه، ف ي اإلاضة ألازحرة، ٦شحرا ما ٧ان ًخم في الخٟاء ٢بل ٣ٖىص. ل٨ً ؾلى٧اجه وجهٞغ

ؤنبدذ خضًض الخام والٗام، زهىنا بٗض ازخُاٍع اؾخٟؼاػ اإلاٛاعبت، مباقغة، ؤو 

٤ " ؾٟغاثه وؤٖىاهه " َى آلازغ، اإلا٩لٟحن بمهام  في مسخل٠  نهُى_جُبُعُتًٖ ٍَغ

غ  جهم مجها، مؿخٛال مى٢ٗه الخؿاؽ، ٦مؿدكاع للمل٪، لخمٍغ
ّ
مٟانل الضولت التي ًم٨

هُم )اإلاخٗاوهحن م٘ ال٨ُان الههُىوي(، ٦ما ونٟه اإلاىايل ؤظىضجه ٨٦بحر للهُا

حن.  الخ٣ضمي اإلاٛغبي  ظا٧ىب ٧َى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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الغظل ٌكخٛل ٖلى ٖضة واظهاث: "ماؾؿت ؤهالُىض" للش٣اٞاث الشالر للبدغ 

غة إلاىؾ٣ُى ٦ىاوة.. مهغظان مىؾ٣ُى ألاهضلؿُاث  ألابٌُ اإلاخىؾِ.. مهغظان الهٍى

غة مى٧اصوع. لؿُت.. ظمُٗت الهٍى . مىخضي ال٣ُاصاث الكبابُت اإلاخىؾُُت.. بغهامج ألَا

ا مما َى  حَر ٖالء الضًً للضٖاًت للهىلى٧ىؾذ.. هضواث ومغا٦ؼ ج٨ٟحر مخٗضصة.. ٧لها ٚو

غ الخُبُ٘ وؤلازترا١ الههُىوي  ت هي: جمٍغ ٚحر مٗلً ناعث مىقىمت بإظىضة مغ٦ٍؼ

اث ؾىاء مجها الٗمىمُت بال جي اإلاٛغبي في ٧ل اإلاؿخٍى ضولت ؤو اإلاضهُت لليؿُج الَى

باملجخم٘ مؿخُٗىا في طل٪ ب٩ل ٢ىجه الؿُاؾُت مً ٢لب ال٣هغ اإلال٩ي وؾُىجه 

المُت وقب٩اث ٖال٢اجه اإلامخضة بك٩ل ٦بحر في وؿُج لىبُاث  ؤلا٢خهاصًت واإلاالُت وؤلٖا

 ٦شحرة.

الخُحر في ؤظىضة الغظل َى ظمٗه بحن مى٢ٗه الخؿاؽ واإلاؿاو٫ في الضولت وبحن 

بُت لليؿُج املجخمعي مً بىابت جدغ٧اجه في ؤوؾ اٍ مٗغوٞت بخبىحها ألظىضاث جسٍغ

ظا ًٓهغ ظلُا في  ُٛت" ٖبر الاعجباٍ بإصواث ؤلازترا١ الههُىوي للمٛغب َو "ألاماَػ

اًخه واخخًاهه لىظٍى مٗغوٞت ب الضولت وللٗغوبت "ٖضاوتها و٦غاَُتها" لبيُت ـــٖع

تها ؤلاهٟهالُت الوؤلاؾالم، واإلاٗغوٞت ؤًًا  م ٧ل ٖىانغ جُاع بجٖز خ٣ؿُمُت للبالص، َو

ت   الؿال٠ الظ٦غ .اإلاخههُىت ألامٚؼ

ُلم في ُٖيُ٪ ؤعي  ٦ما٫ َك٩اع )ناخب الُٟلم الههُىوي جىٛحر ظحروػالُم ٞو

جي الظي جم جىقُده مغة ؤزغي في مهغظان الؿِىما الضولي بمغا٦ل  في صظىبر  َو

" .. MAROC PLURIELضص ناخب ما ٌؿمى "ظمُٗت اإلاٛغب اإلاخٗ ؤخمض ػُاث(.. 2019

ػي( مىحر  ت للخؼب الضًمى٢غاَي ألاماَػ ٖمغ اللىػي )عثِـ ما ٌؿمى اللجىت الخدًحًر

٠ وػٍاعاث ال٨ُان الههُىوي ومٗاصاة  ؤلاؾالم ٦جي )اإلاٗغوٝ بمىانغجه الهٟها٫ الٍغ

اعاث ال٨ُان الههُىوي واعجباَاجه بمٗهض والٗغوبت ( ٖبض الغخُم الكهاهبي )اإلاٗغوٝ بٍؼ

ي صًان ؤلاؾخسباعي( ًىوـ ؤبٗضوع )ال٣ُاصي في هاصي مُمىهت اإلا٣ُم في ال٨ُان مىشخ

الههُىوي(.. ؾُمىن ؾ٨حرا )الًابِ الؿاب٤ في ظِل الخغب الههُىوي وعثِـ ما 

ٌؿمى ظمُٗت الهضا٢ت الاؾغاثُلُت اإلاٛغبُت(.. ٖبض الٗالي الغخماوي )ٞىان عثِـ 

٢ٟه الههُىهُت وبمىانغجه لجمهىعٍت ظمُٗت ز٣اُٞت بالىاْىع وملُلُت مٗغوٝ بمىا
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 .. ٠ ، )مضًغ ؤعق٠ُ اإلاٛغب ... ( ... هي هماطط مً ألاصواث التي حكخٛل حامع بًُاالٍغ

ت الؿال٠  في ؤظىضة ؤػوالي الههُى_بزترا٢ُت للمجخم٘، زانت في مىيٕى ألامٚؼ

ىُت واملجخمُٗت والترابُت  ا، مً بىابت الخدٍغٌ ٖلى م٣ىماث الىخضة الَى ط٦َغ

ى ما ًُغح الدؿائ٫ بك٩ل ظضي خى٫ مى٠٢ الضولت والا  هخماء الخًاعي، َو

 وماؾؿاتها مً ٨َظا زلُت إلاخىا٢ًاث ٚحر مى٣ُُت بحن الغظل ومى٢ٗه وؤظىضجه.

بن ظىلت بؿُُت في مىا٠٢ وجدغ٧اث ٖضص مً ؤصواث ؤػوالي ومً صون ٦شحر ٖىاء 

ىُت ًُغح حؿائلىا ؤٖالٍ.. ولغبما ػاص  ٖلُه ؤ٦ثر مً حجم ما ؾخجٗل ٧ل طي ُٞغة َو

ؾ٨ُدك٠ مً ؤبٗاص مدكاب٨ت في ٖملُت ج٨ُٟ٪ وجٟسُش وؿُج املجخم٘ وعٖاًت وجغمحز 

٠ُ ٖضص مً جل٪ ألاصواث..!! واإلالٟذ في ؤظىضة َظا اإلاؿدكاع اإلال٩ي في اإلاضة  وجْى

اث ٚحر مؿبى٢ت في اؾتهضاٝ اإلااؾؿت اإلال٨ُت هٟؿها  ألازحرة َى بلٙى جدغ٧اجه مؿخٍى

اًت م اًت في الخؿاؾُت إلاا جمشله باليؿبت وفي ٖع ٘ ٚاًت في الخُىعة، في طاتها ٚو كاَع

لى مؿخىي ألامت ٦مؿاوو٫ ًٖ عثاؾت  ت، ٖو للمل٪ ٦صخو و٦ماؾؿت و٧ل٣ب وعمٍؼ

 لجىت مىبش٣ت ًٖ مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي .

عالُاث" جم، في اإلاضة ألازحرة، حسجُل حملت مً "ؤوكُت" و"مباصعاث" و"ؿ

ت اإلالً بُغق مباقغة وػحر مباقغة هخىكف َىا  حؿتهضؾ شخو  ومؤؾؿت وعمٍؼ

 عىض بعٌ ألامثلت اإلاغجبُت مباقغة بمؿدكاع ٌ ؤػوالي .

 !!! + " اإلالً حاؾىؽ إؾغائُلي " ..

٤ ٢ىاة نهُىهُت حؿمى "بؾغاثُل  " 24جم حسجُل َظٍ الؿاب٣ت ٖبر اؾخًاٞت ٍٞغ

غة زال٫ مىؾم إلاه ٤  2018غظان ؤهضلؿُاث ؤَلؿُت في بمضًىت الهٍى وجم٨حن الٍٟغ

ه )مً بُجهم مغة  ً ٦شحر مً وظَى الههُىوي مً بهجاػ بغهامج ٧امل ًٖ اإلاهغظان ٖو

ى هٟؿه البرهامج وهٟـ  ؤزغي ٦ما٫ َك٩اع( في بَاع ما ٌؿمى "بغهامج ؤوعٍىن" َو

٤ وهٟـ الصخٟي اإلا٣ضم الظي ٧ان ٢ض وكغ مُُٗاث ظض زُحرة ٖما ؤؾماٍ  الٍٟغ

"ٖمالت اإلال٪ الغاخل الخؿً الشاوي للمىؾاص في ؤواؾِ الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااضخي 
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م ناخب البرهامج في  -ٖىضما ٢ام الخؿً الشاوي  اخخٟاال بسمؿُيُت  ٦2017ما ًٖؼ

بخم٨حن ظهاػ اإلاىؾاص مً الدسجُالث ال٩املت لل٣مت   -67اهخهاع الههاًىت في خغب 

ن الههُىوي مً جد٤ُ٣ الىهغ الؿاخ٤ ٖلى الضو٫ والتي م٨ىذ ال٨ُا 1965الٗغبُت في 

الٗغبُت في خغب ألاًام الؿخت واخخال٫ ال٣ضؽ ٧املت واخخال٫ الجىالن وؾِىاء.. وطل٪ 

 م٣ابل حٗاون اإلاىؾاص في اٚخُا٫ الكهُض اإلاهضي بىبر٦ت وجسلُو اإلال٪ مىه" )!!!!( 

ُا في ؤظىضة الغ  ظل، ؤجها لم جدبٗها ؤي اإلاشحر ظضا في الىا٢ٗت التي حك٩ل اهخ٣اال هٖى

مؿاءلت وال اؾخٟؿاع وال ًٚبت )٦ما ظغث الٗاصة في ؤ٢ل مً ٨َظا ًٞاثذ( خى٫ مً 

غ )م٘ اؾخٗما٫ الُاثغة بضون َُاع( ومً ؤقغ ٖلى ظىاػاث  عزو للبرهامج بالخهٍى

٤ الاؾغاثُلي ومً ؾمذ بيكغ البرهامج ًٖ مهغظان ؤػوالي ألهضلؿُاث  ؾٟغ الٍٟغ

٤ الظي قخم والض اإلال٪ دمحم الؿاصؽ واتهمه بالٗمالت  اإلاخىؾِ مً ٢بل هٟـ الٍٟغ

الخخال٫ ال٣ضؽ التي ًغؤؽ لجىتها  50للههاًىت ٖالهُت وبدٟاوة واٞخساع في الظ٦غي 

 اإلال٪ هٟؿه؟؟؟؟!!!!!

بجها ٢مت الؿُىة وؤلازترا١ التي حُٗض الؿاا٫ الخاع١: َل َىا٥ صولت َىا..ؤم بجها 

ى ت اإلااؾؿاجُت والالَو ُت الًاعبت في مٟانل البالص ما ًجٗل ٨َظا بَاهت اإلاُٖى

ت الىٓام جمغ ب٩ل بؿاَت وبال مخابٗت..؟؟؟  واخخ٣اع لغمٍؼ
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يف بضْاَر "أٚصٜٕٛ" يف بضْادل٘ ايشٟ ؽتِ ؾٝ٘ املًو  24عرلٌٜ عُاص فشؿٞ َضاعٌ إعضا٥ٌٝ 

 ! أط٫ٟٚ ٚيف مٝاؾ١ أْزصٜ٘ ٍ " إعضا٥ٌٝ "، ٚداعٛعاع٬ُٝ  ٚاعتدلٙ ايضاسٌ احلغٔ ايجاْٞ

 
 َع دانٞ نارٚـ ايشٟ قار ٚؾزأَ ايؾباب املػضبٞ إىل ايهٝإ ايقْٗٝٛٞ قبٌ سٛايٞ عاّ،

ايٝٗٛر َٚع داَع بٝنا ايشٟ مت ٚمع أصؽٝـ املػضب بني ٜزٜ٘ ٫ختظاٍ ايتاصٜذ املػضبٞ نً٘ يف 

 مبعٓاٖا ايقْٗٝٛٞ ٚايٝٗٛر١ٜ
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ني، َع دٓزٟ ايتغاساٍ، عنٛ اجملًػ ايٛطين ٍ " سظب َغتؾاص املًو ا٭ق٣ٛ أْزصٟ أط٫ٟٚ، ع٢ً ايُٝ

يف سؿٌ  دب١ٗ ايك٣ٛ ايزميكضاط١ٝ " عُٕٝٛ عهرلا ٚع٢ً ايٝغاص َع املػين/اجلٓزٟ َاعٝاؼ

ايقْٗٝٛٞ بًباؼ املٝزإ أٜاّ ؽباب٘؛ ٖشا " ايٓذِ " احلضب دٝؿ يف ٓزٟ اجل ْؿػ َاعٝاؼ ،بأَضٜها

تاْٝاٖٛ يًُػضب.. ٖٚٛ يف ايقٛص٠ ا٭خض٣ بني ايشٟ ساٚيٛا يعب ٚصقت٘ نأصْب ايغبام يتُٗ ٝز دل٤ْٞ 

تاْٝاٖٛ ٚايض٥ٝػ ايؿضْغٞ َانضٕٚ.  طٚديتْ 

ٚبايقٜٛض٠، َع عؿرل ؾضْغا املتٛاط١٦، صزلٝا، يف ا٫خذلام ايقْٗٝٛٞ ست٢ أسْٝٗا، ثِ َع أسز 

 ايقٝاِْٝ ايقػاص املؾتػٌ ب٘ يف ايدلٚباغاْشا "املدضز" نُاٍ ٖؾهاص.
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2119

ىُت مً ؤظل ٞلؿُحن وفي اإلاغنض اإلاٛغبي       ت الٗمل الَى ٖىضما ٦ىا في مجمٖى

إلاىاًَت الخُبُ٘  هُغح حؿائالث خى٫ الكبهت التي جل٠ ٖضصا مً اإلاباصعاث 

اَا اإلاؿدكاع اإلال٩ي ؤهضعي ؤػوالي، ٧ان البٌٗ  ٖغ والٟٗالُاث التي ٧ان ًضٖى بلحها ٍو

غمُىا  ل الخلُٟاث . و٧اهذ بغوبٛىضا " الهىلى٧ىؾذ " ًاازظها ٍو باإلابالٛت في جغنض وجإٍو

بإ وؤقاص ؤػوالي  مً ؤَم ما اؾخإزغ بىهِب ٦بحر مً َظا الى٣اف . ل٣ض هٓم وخٟؼ ٖو

٤ الههُىوي إلخضي مأسخي الخغب الٗاإلاُت الشاهُت؛ مدغ٢ت آالٝ  بٗضة ؤوكُت للدؿٍى

ال٣ظعة . و٧اهذ بخضي هضواث الحهىص، يمً ٖكغاث مالًحن ضخاًا جل٪ الخغب 

ىُت بالغباٍ ) في بَاع ما ٌؿمى بغهامج ٖالء الضًً الظي  "الهىلى٧ىؾذ" باإلا٨خبت الَى

اإلاغخىم إصمىن عمغان خضزا ٦ك٠ ُٞه  1ٌكٝغ ٖلُه ؤهضعي ؤػوالي في اإلاٛغب ( 

اإلالُذ عً اإلاؿخىع عىضما نغر بإن "الهىلىهؿذ الحلُلي " َى ما ًجغي في ػؼة 

ـاٌ مً كبل حِل الحغب الههُىوي خُث ًخم ش ي   ى ما وؿ٠ الىضوة ألَا ، َو

وؤيإ الهضٝ مجها ألهضعي ؤػوالي، الؾُما وؤن جل٪ الىضوة جمذ ُبُٗض بخغا١ ٚؼة، 

 ..2009بكهىع ٢لُلت، بالٟؿٟىع ألابٌُ ؾىت 

جىالذ "الىضواث" و"الٟٗالُاث" وجم حؿٟحر قباب في ٢ُإ الخٗلُم، ممً جم        

لضاثغة الهُاهُم والخٗاون م٘ اإلاىؾاص الههُىوي، إلاٗهض "ًاص ٞاقُم" اؾخ٣ُابهم 

بٟلؿُحن املخخلت ُٞما ٌؿمى "بؾغاثُل " ..و ٧اهذ ٧ل َظٍ الخدغ٧اث جل٠ بالٛمىى 

ت اإلاىالُت للٟجىع الخُبُعي و٢غاع ٞغى ألامغ  والخًلُل ٢بل الاهخ٣ا٫ بلى الؿٖغ

 الىا٢٘.

ٌٗخبر ؤن ؤمغ الخغوط باالزترا١ الههُىوي وبطا ٧ان البٌٗ َىا في اإلاٛغب        

ضا مً الى٢ذ إلهًاظه وؤن الخ٨مت ج٣خطخي بٌٗ  خُلب مٍؼ للٗلً ؾاب٤ ألواهه ٍو

                                                           
اًت - 1 الُىهِؿ٩ى جضعي مً زالله مىاظهت ْاَغة مٗاصة الؿامُت  بغهامج ٖالء الضًً َى مكغوٕ بٖغ

بالٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي والخضاُٖاث الش٣اُٞت للهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي . للٗلم ٞةن اإلاضًغة الٗامت 

 للُىهِؿ٩ى هي ؤوصعي ؤػوالي؛ ابىت ؤهضعي ؤػوالي طاجه . 
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بي ًغي  ض واؾخمغاع الٗمل بخ٨خم، ٞةن الجىاح الغاص٩ًالي في اإلاكغوٕ الخسٍغ التًر

 ال٨ٗـ ومهمم ٖلى ؤن ًً٘ الجمُ٘ ؤمام ألامغ الىا٢٘ .. 

٨ظا ظاءث الٟ     ًُدت مً جل ؤبِب .. ومً صخُٟت "ظحروػالُم .. َو

. ل٣ض ظاءث مً هاخُت مغا٦ل بيبة ٣ًحن   2019ٚكذ   23بىؾذ"الههُىهُت لُىم 

 !!! ٦ك٠ اإلاؿخىع وؤنبذ مًٟىخا، وبجالظل َظٍ اإلاغة

... بهه مً آًذ ٞاؾ٩ا .. وبهه الىهب الخظ٧اعي للهىلى٧ىؾذ في بَاع ؤوكُت       

ٖلى عؤؾها ؤ٢لُت الكىاط ظيؿُا ضخاًا و  !ء طا٦غة ألا٢لُاث املخاٞل اإلااؾىهُت إلخُا

  ..!!مدغ٢ت ؤوقُٟتز

 ٞما هي خ٩اًت الىهب الخظ٧اعي ٫ " الهىلى٧ىؾذ " ؟ وما ٖال٢ت ؤػوالي بها ؟     

1

البض، الؾدًُاح "ههب الهىلى٧ىؾذ" وزلُٟاجه الخ٣ُ٣ُت ؤن وّٗغٝ به      

 به ٦ما ٣ًضم َى هٟؿه .وبهاخ

٣ًضم ؤولُـغ بِىىىؿؿيي ٞهظا الىهب الخظ٧اعي ؤ٢امه شخو ؤإلااوي بؾمه        

هٟؿه، وب٩ل و٢اخت،بإهه ؤخض وكُاء مدٟل ماؾىوي وؤهه ًضٖم الكظوط الجيسخي 

٣ه واهدكاٍع والضٖاًت له .. ؤما ناخب َظا " اإلاكغوٕ" ٞهى شخو مً  ؿعى لدؿٍى َو

، مخسهو في الاؾخسباعاث الؿِبحراهُت ) ؤمً 1982ض ظيؿُت ؤإلااهُت مً مىالُ

إلهجاػ مكغوٖه الظي ؤعاص له ”  بُىؿل َلبر“ اإلاٗلىماث ( .. و٢ض ؤؾـ مىٓمت ؤؾماَا

ًاء للٟذ الاهدباٍ بلى خاالث الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت  ؤن ٩ًىن مؼاعا ٖاإلاُا للحهىص ٞو

ظًب وايُهاص ألا٢لُاث ... الٟغصًت، وخض الضو٫ ٖلى اجساط جضابحر و٢اثُت، لخجىب حٗ

ؤ٢لُت "الكىاط ظيؿُا" الظًً زهو  –٦ما ؤؾلٟىا  -ومً ألا٢لُاث التي حكض اَخمامه 

م الٗالمي =؛ ٢ىؽ ٢ؼح .  ا في عمَؼ  لهم مجؿما بمكغوٖه ملٟٞى

ذ ه٣لخه الّصخُٟت الههُىهُت، ٦ك٠ ماّؾـ اإلاىٓمت ألاإلااهُت ًٖ  وفي جهٍغ

خه وزلُٟاث مكغوٖه ب٩ل ز٣ت : " وزلُٟت بهٟتي ؤإلااهُا طا ظظوع بىلىضًت ٍَى
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، بضؤث الٗمل ٖلى َظا اإلاكغوٕ ... " الخ . وؤياٝ بن الىهب الخظ٧اعي ماؾىهُت

ب الؼواع مً ؤَىا٫ املخغ٢ت ...  10ؾِخ٩ىن مً ؤ٦ثر مً  ت لخ٣ٍغ آالٝ ٢ُٗت حجٍغ

ت ٖلى مؿاٞت مً مغا٦ل" .. وؤياٝ  وؾىً٘ ٧ل بلض في الٗالم ٖلى صخغة حجٍغ

إلااؾىوي : "مً ألاَمُت بم٩ان ٖغى م٣اَ٘ الُٟضًى والهىث وألاق٩ا٫ الىاقِ ا

اإلاؿغخُت الخُت ختى ًٟهم الىاؽ في ؤطَاجهم وخكُت املخغ٢ت. وهإمل ؤن ًضٞ٘ َظا 

ؼ ؤوانغ الهضا٢ت بحن الضو٫ ؤلاؾالمُت والحهىص " .  الىهب الخظ٧اعي للمدغ٢ت بلى حٍٗؼ

 

به ؤولُـغ بُاهىىؿؿيي ومىظمخه  َل واهذ الؿلُت ججهل ما وان ًلىم        

 بأًذ ؿاؾيا؟ 

ًخدغهىن في ”  PixelHELPERبُىؿل َلبر “هُف وان اللُمىن على مىظمت 

 ػـلت مً الؿلُت وفي جغاب ٌؿهغ على جضبحر قؤوهه مجلـ مىخسب ؟ 

ش  2014إلااطا جإزغ عص ؿعل الؿلُاث املحلُت وألامىُت واإلاىخسبت مىظ    ، جاٍع

 20181وة بمضًىت مغاهل هما ًؤهض ناخبه، والؾُما مىظ ؾبخمبر إعالن اإلاكغوع في هض

 ) ؤي ؾىت واملت ( ؟. 2019خُث اهُللذ ؤقؼاٌ بىاء اإلاكغوع التي صامذ  ختى ػكذ 

                                                           

ً مً بضاًت ألاقٛا٫ في ؤًذ ٞاؾ٩ا؛ ؤي في صؾمبر مً هٟـ الؿىت، ععى ؤػوالي جىُٓم هضوة  1 - بٗض قهٍغ

٦بري خى٫ الهىلى٧ىؾذ باؾخسضام ؤصواجه في ماؾؿت ؤعق٠ُ اإلاٛغب وووػاعة الش٣اٞت وظامٗت دمحم 
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إلااطا جإزغ عص ؿعل الؿلُاث ول َظٍ الـترة الُىٍلت، إلى ؤن جم ؤلاعالن عىه   

ائجا في مىهاث الخىانل في ؤٌو ألامغ في ؤلاعالم الههُىوي كبل ؤن ًهحر خضًثا ع 

ىُت واللىىاث الـًائُت ؟   الاحخماعي وفي الصحاؿت الَى

 بُىؿل َلبر " جلضم هـؿها  للؿلُاث والىاؽ؟ “هُف واهذ مىظمت  

 َل حؿللذ زلؿت في ػـلت مً الجمُع؟              

 َل حؿترث جدذ ػُاء حعل وحهها الحلُلي ملىع وػحر مىكىؾ ؟              

ىػع هُف وان   عػُف زبز  بغمىػ  400ناخب ههب الهىلىهىؾذ ًُبش ٍو

 ماؾىهُت ول ًىم صون ؤن ًىدبه له ؤخض ؟ 

َل وان الجمُع ػاعق، إلى َظا الحض، في ؾباث عمُم إلى ؤن ؿاحإتها   

 الحلُلت اللاصمت مً كلب الىُان الههُىوي ؟

جغي ؤعلم بما ً -هما حؿاءٌ بعٌ الصحـُحن  –َل الصحاؿت ؤلاؾغائُلُت   

ؤم ؤن اإلاكغوع اؾخـاص مً حؼُُت بإعى اإلاؼغب مً الؿلُت التي جدىمه ؟ .. 

 ؾمدذ بئػماى ؤعحن الؿلُت وججاَل ما ًجغي في َظٍ اإلاؼععت؟

 قىض قصح الشروذ اجلنعي وخبص املاظىنية

   

                                                                                                                                                    

الخامـ وظامٗت ال٣اضخي ُٖاى، وهي الىضوة التي ؤزاعث ًٚب املجخم٘ اإلاضوي وجم جىُٓم هضوة صخُٟت 

جي مً ؤظل ٞ ت الٗمل الَى لؿُحن واإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ .بكإجها مً ٢بل مدمٖى 1  
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ت مً ألاؾئلت اإلاكغوٖت التي ناخبذ ًُٞدت ههب       َظٍ مجمٖى

ؼث الغؤي الٗام وؤزاعث سخُا اظخماُٖا ٖاعما الهىلى٧ىؾذ بىاخُت مغا٦ل التي َ

ايُغ الؿلُاث بلى الجزو٫ بال٣ىاث الٗمىمُت للخٓاَغ بهضم اإلابجى وبنضاع بُاهاث 

ا بٗض الغوبىعَاط اإلاهىع  جُٟض وي٘ خض لهظٍ اإلاهؼلت؛ َظٍ اإلاهؼلت التي جٟا٢مذ آزاَع

ب الٗام وعثِـ الظي بصخه نٟدت اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ مً بهجاػ ال٩اج

اإلاغنض، مً ٖحن اإلا٩ان بأًذ ٞاؾ٩ا، خُض ؤٖلما الغؤي الٗام، بالهىث والهىعة، ؤن 

ى بغط املخٟل الههُى ماؾىوي ال٨بحر، -ؤَم ظؼء مً مبجى ههب الهىلى٧ىؾذ، َو

 زالٝ ما اصٖذ الؿلُاث ٢بل ٖضة ؤؾابُ٘، ما ًؼا٫ ٢اثما خُض َى . 

  
 ايهاتب ايعاّ ٚص٥ٝػ املضفز َٔ آٜت ؾاعها :عظٜظ ٖٓاٟٚ ) ميني( ٚأمحز ٚضلُإ 

 !!! ٖشا بضز ْقب اشلٛيٛنٛعت، خ٬ف قٍٛ ايغًطات، َا ٜظاٍ قا٥ُا سٝح ٖٛ

. ٢بل ؤؾبٕى مً ًىم الؿبذ اإلاىالي؛ ؤي  2019ؤ٦خىبغ  ٧19ان طل٪ ًىم الؿبذ 

خضاء ٖلى الٗبض ال٣ٟحر عثِـ اإلاغنض و٦ؿغ ؤخض  26ًىم  ؤ٦خىبغ خُض ؾِخم الٖا

خم اٖخ٣اله وسجىه بسجً "جىق٩ا" الصخغاوي ؤنابٗه م ىص ٍو ً ٢بل ؾلُاث ؤٞع

بمضًىت الغقُضًت ) ظىىب قغ١ اإلاٛغب (، إلاضة قهغ زال٫ جىز٣ُه لٗملُت ازترا١ 

ىص  ى ما ًُغح الؿاا٫ خى٫ ٖال٢ت اٖخضاء ؤٞع نهُىوي باإلاٗغى الضولي للخمىع . َو

 بٗملُت ٞطر ههب الهىلى٧ىؾذ بأًذ ٞاؾ٩ا، ياخُت مغا٦ل ؟؟

ألاؾئلت ؤٖالٍ مكغوٖت وؾدب٣ى مُغوخت والؾُما الؿاا٫ ألازحر الظي جبحن ؤهه 

ألاعجر، زهىنا بٗض الغؾالت اإلاٟخىخت بلى ؤهضعي ؤػوالي مً َٝغ الغثِـ اإلااؾـ 

جي مً ؤظل ٞلؿُحن، ألاؾاط زالض الؿُٟاوي، ألامحن الخالي  ت الٗمل الَى ملجمٖى
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ىوي اإلاىاٞذ ًٖ الكظوط الجيسخي ؤولُٟغ للماجمغ ال٣ىمي ؤلاؾالمي بٗض جإ٦ُض اإلااؾ

ؿ٩ي  ؤهه ٌؿخمض هٟىطٍ مً ؤػوالي وبحرصٌٛى؛ َظًً الصخهحن الىاٞظًً، لِـ  بُاه٩ٞى

في الُاثٟت الحهىصًت اإلاٛغبُت ٞدؿب، وبهما في الضولت الٗم٣ُت وفي ماؾؿاث صولُت 

٩ا   .1مغجبُت باللىبي الههُىوي في ؤمٍغ

٧ل جل٪ ألاؾئلت . وجبحن مً مهاصعها  –ٖالمُت ٦ما ٞٗلذ اإلاىابغ ؤلا  –ل٣ض َغخىا 

غ ؤ٦ثر ُعٞٗذ وبُاهاث  ؤن ٧ل الجهاث ٢امذ بمهامها، وؤن مدايغ ٦شحرة ُخغعث وج٣اٍع

كغث ... ل٨ً ماطا ًُٟض ٧ل طل٪ ٖىضما ج٩ىن ظهت مخىٟظة ٖلى الجمُ٘ ألجها حؿخمض 
ُ
و

غوؿا هي التي ٌٗىص بلحها ألامغ ؟ ٩ا ٞو  ٢ىتها مً ؤمٍغ

، ه٣هض ؾاا٫ :َىا ًب٣ى ال  ؿاا٫ ألازحر َى اإلاٗجي بدل لٛؼ اإلاىيٕى

ؤم ؤن اإلاكغوع اؾخـاص مً حؼُُت ؾمدذ، بل ؿغيذ إػماى ؤعحن ... 

 الؿلُت وججاَل ما ًجغي في ؤًذ ؿاؾيا ؟

غخذ ٖلى ألاإلااوي اإلااؾىوي ؤؾئلت ًٖ ؤلا٢امت ٚحر ال٣اهىهُت باإلاٛغب          
ُ
ل٣ض َ

٢غب اٞخخاح اإلاكغوٕ وظغؤجه في َغح البرهامج  و٦ظا البىاء بضون جغزُو وبٖالن

ت م٘ ٧ل َظٍ  اإلااؾىوي والضٞإ ًٖ الكظوط الجيسخي في بلض جدىا٢ٌ ٢ُمه الخًاٍع

الؿلى٧اث وال٣ُىؽ، ٩ٞان ظىابه ؤهه لِـ في ألامغ زُا ما الؾُما ؤهه ؤٖلم ٧ل مً 

ان ًٟترى ٞحهم الظي ٧  ؤػوالي وبحرصٌٛى ) عثِـ الُاثٟت الحهىصًت باإلاٛغب ( باإلاكغوٕ

مه.    . !!!خًىع اٞخخاخه ال٣ٍغب خؿب ٖػ

و ٖىضما َغخذ ألاؾئلت ٖلى ؤػوالي، في اإلا٣ا٫ الغؾالت التي خغعَا الاؾخاط  

، لم ًجب .. و٧ان َبُُٗا ؤال ًجُب . ٞهى  ً مؿاولُخه في اإلاىيٕى زالض الؿُٟاوي، ٖو

ى ٌٗخبر هٟؿه ألاب الغوحي ل٩ل ما َى "َىلى٧ىؾذ " بمٗىاٍ الههُىوي في اإلاٛ غب . َو

 ٞى١ ؤي ؾاا٫ وؤًت مداؾبت . 

                                                           
 ؤهٓغ هو عؾالت الؿُٟاوي بلى ؤػوالي في اإلاالخ٤ .. -   1
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بن ًُٞدت ما ؾمي بىهب الهىلى٧ىؾذ بإًذ ٞاؾ٩ا وما ٦ك٠ ٖىه ناخب 

ؿ٩ي و إلاؿاولحن في الُاثٟت الحهىصًت، ًظ٦غ  ِطهٍغاإلاكغوٕ اإلااؾىوي ألاإلااوي بُاه٩ٞى

ٟاث بًُٟدت الٗهابت ؤلاظغامُت في ما ؤنبذ مٗغوٞا بدؿاب " خمؼة مىن بُبي " ومل

ً، الؾُما  ال٣ىاصة والضٖاعة الغا٢ُت والاججاع بالبكغ والكظوط الجيسخي وصٖاعة ال٣انٍغ

ؤن ؤخض مؿاٖضي الخازام ألا٦بر الجضًض للحهىص اإلاٛاعبت " بُيُُى " والظي ْهغ مٗه، 

هاخُت ؤًذ ؤوعٍغ )هٟـ اإلاى٣ُت الخاب٘ لها آًذ ٞاؾ٩ا ( .. مؿاٖض الخازام ومغا٣ٞه 

في َىلُىص(  360غبُت " الؿٗىصًت )ؾاب٣ا واإلاكخٛل خالُا في مى٢٘ الٗامل ب٣ىاة "الٗ

خحن ٧ان في ظىلخه َىا٥، ٢بل بًٗت قهىع ٣ِٞ ، َى ؤخض اإلاتهمحن ألاؾاؾُحن 

 اإلاُلىبحن للٗضالت في مل٠ " خمؼة مىن بُبي " اإلاضٖى ؾُمىن بىبكحر .

 
ٓٝطٛ ٚع٢ً ميٝٓ٘ َغاعزٙ يف احلاخاّ ا٭ندل اجلزٜز يًطا٥ؿ١ ايٝٗٛر١ٜ باملػضب، ايقْٗٝٛٞ ب 

دٛيت٘ بآٜت أٚصٜض )ايشٟ تكع مُٓ٘ آٜت ؾاعها(، املزعٛ عِٝ بٓبؾرل أسز أِٖ املطًٛبني يًعزاي١ 

   !!!يف ًَـ محظ٠ َٕٛ بٝيب يًكٛار٠ ٚايزعاص٠ ا٫ػاص بايبؾض

  



 
  



 

 

 

 

 

 

 

  انظابعاجلشء 

 



 

 

 
 ببملغرة سؤال انتعثر انذيًقراعي أوال:

 املسؤونيت" جىاة "جبهت اإلرادة انشعبيت وحسبُة ثبَيب:
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ً وما ًمحز  تالؿاب٣ألاظؼاء اؾخٗغيىا في  نىعة إلاا َى ؤ٢غب بلى وا٢٘ الخا٫ بالَى

ُت الخالُت مً مكا٧ل زُحرة جىظع بما َى ؤؾىؤ في خا٫ ومأ٫ اإلاٛغب واإلاٛاعبت.  الٓٞغ

ى مكغوٕ جهىع ؤولي للخ٨ٟحر في الؿبل وفي َظا الجؼء ألازحر مً َظا اإلال٠، وٗغ 

ألاهج٘ لخجاوػ َظا اإلاى٠ُٗ الخُحر الظي جمغ مىه بالصها. بهه اظتهاص ٌؿاثل الجمُ٘ 

ؿخضعي اظتهاصاث ٚحٍر جخ٣اَ٘ وجخ٩امل مٗه ؤو جيسخه ختى بما َى ؤًٞل.  َو

 

 عؤال التعجض الزميكضاطٕ باملػضب أّال:

ؿغ مُالص صولت اإلااؾؿاث باإلاٛغب، مىظ ما  بن حٗثر الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي ٖو

ًي٠ُ ًٖ هه٠ ٢غن مً الاؾخ٣ال٫ ًُغح ؾاا٫ الخلُٟاث الخ٣ُ٣ُت وعاء َظا الخٗثر 

والُغ١ والىؾاثل الالػمت لخجاوػ َظا الؿ٣ٍى اإلاالػم ل٩ل مداولت جهىى ٧ل مغة. ٞما 

 الؿبُل بلى طل٪؟

يُظٕيخ انفغبد ٔثُبء  اعزحمبلبد رذاسن انفشم فٙ يٕاجٓخ :1

 ضاْخانُ

٣ٟغ الضو٫ وجازغ الىمى الاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي 
ُ
"... آٞت الٟؿاص ج

. بهظا ال٣ى٫ ًلخو 1اإلاىٓم واإلاؿخضام في املجخمٗاث التي هي في ؤمـ الخاظت بلُه... "

ؼ، هاثب الغثِـ الؿاب٤ إلاىٓمت الكٟاُٞت الضولُت واإلاؿدكاع الخام  جىه٩ى ٖبض الٍٗؼ

ص ٖلى الخىمُت في مجخمٗاث هي في ؤمـ الخاظت بلحها. ولظل٪ لألمم اإلاخدضة ؤزاع الٟؿا

ئت ٣ًضم ٞحها ٦خاب "بغجغاهض صو ؾبُُٟل"؛ "ل٣ض ؤنبدذ مداعبت الٟؿاص  ٣ًى٫، في جَى

ا  بمشابت نىاٖت للخىمُت ". وماصام اؾخد٣ا١ مداعبت مىٓىمت الٟؿاص، ل٩اعزُت ؤزاَع

ٟؿاص؛ َظٍ الٗباعة التي ؤنبدذ، اإلاضمغ، ًىضعط في الخ٣ل الضاللي للخغب؛ "مداعبت" ال

في الؿىحن ألازحرة ٖلى ٧ل لؿان، ٞال بإؽ ؤن ًغظ٘ بىا مغظٗىا بلى ٢ىلت خ٨ُم نُجي 

                                                           
ـ بغجغاهض صو ؾبُُٟل" ٦خاب الخٛلب ٖلى الٟؿاص"، ميكىعاث ال٦غواػي صي قىمان"، جغظمت مباع٥ خىىن  1

بض ال٨بحر هؼاع، عمض٥   .2012ٖو
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ؼ بها ٧لها! ". ومٗجى الخ٨مت  ُٟ ٢ضًم: " بٖٝغ هٟؿ٪ واٖٝغ ٖضو٥ وزٌ ماثت مٗغ٦ت ج

هي ؤن مً ٩ًىن في زًم مٗغ٦ت ما، شخها ٧ان ؤم َُإة، ٞةن ٖلُه ؤن ٌٗٝغ هٟؿه، 

اث ٢ىجه ويٟٗه م٩ امً ال٣ىة وه٣ِ ال٠ًٗ ٞحها، ٦ما ٖلُه ؤن ٌٗٝغ الٗضو بمؿخٍى

خد٨م في  ظُضا ؤًًا. ٖىضَا ٣ِٞ ًم٨ىه ؤن ًدضص مًماع اإلاٗغ٦ت و٢ىاٖضَا ٍو

ضٍو يُٟٗا، ٞال ًترصص في  ا ٖو ا، ب٢ضاما وبحجاما. ٖىضَا ًدضص متى ٩ًىن ٢ٍى ؤَىاَع

ىضَا ؤًًا ًدضص متى الهجىم، ألن الترصص ًٟىث ٖلُه ٞغنت حسجُل ظى  لت لهالخه. ٖو

ضٍو ٢ىٍا، ُٞذجم وال ًل٣ي بىٟؿه وخغ٦خه بلى التهل٨ت ُٞخجىب بظل٪  ٩ًىن يُٟٗا ٖو

 بُٖاء ٞغنت ومجا٫ لٗضٍو لُيخهغ ٖلُه.

الؿُا١، بطن، َى ؾُا١ مداعبت " الاؾدبضاص والٟؿاص".. ؾُا١ مداعبت هٓام 

د٨م ٞغص )ا لخ٨م اإلاُل٤( ؤو ظماٖت ؤٞغاص وبيُاث الخ٨م الاؾدبضاصي خُض ٌؿىص ٍو

خىله )ؤولُٛاعقُت( خُض تهُمً ٦مكت مً الىاؽ ٖلى الكٗب، وطل٪ مً ؤظل بىاء 

الضًم٣غاَُت؛ ؤي خ٨م الكٗب مً زال٫ مً ًسخاٍع لُمشله في ماؾؿاث ٌٗىص بلحها 

نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي وال٣غاع الٗمىمي بهٟت ٖامت. 

لخىمُت" التي لى هٓغها بلحها، باإلاىٓىع الىا٢عي، لىظضها ؤهٟؿىا بةػاء " لهىاٖت "ا

الضًم٣غاَُت " و"الخ٨م الهالر"؛ بط ال ًم٨ً جهىع جىمُت بضون صًم٣غاَُت وخ٨م 

نالر )بمٗجى صًىامُت وقٟاُٞت واهخٓام بُٖاء الخؿاب(، وال٨ٗـ ؤًًا صخُذ في 

الؿُا١ َى املخاعبت، والخغب مٗاع٥، جالػم َظا الشالىر الظي ؤنبذ وخضة مخ٩املت.. 

ت  و٢ىاٖض اإلاٗغ٦ت خضصتها الخ٨مت الهِىُت جدضًضا ص٣ُ٢ا ؤ٢امتها ٖلى ٢اٖضة مٗٞغ

ت ظُضة. ٞما/ مً َى الٗضو؟ و٠ُ٦ ًخإحى لىا الخٗٝغ ٖلُه  ت الٗضو مٗٞغ الىٟـ ومٗٞغ

غاٝ اإلاٗىُت بها؟ و٦ُ ت ظُضة؟ ما َى مًماع اإلاٗغ٦ت؟ ما َى الُٝغ ؤو ألَا ٠ مٗٞغ

 ًجب ؤن جضاع اإلاٗغ٦ت؟

ه الظي حهم الخٗثر واإلاٗاوي.  َظٍ هي ؤؾئلت َظا الجاهب مً َظٍ ال٣ٟغة ومىيٖى

ً اإلاٗالجت في  ًّمِ
ُ
ولًِٛ الخحز اإلاخاح، ٞؿىٗمل ٖلى ظم٘ اإلاؿخىٍحن، بل وه

اؾخٗغاى وجدلُل واخض، ظاهب الخجاوػ واؾخد٣ا٢اتها ٦ظل٪ اهُال٢ا مً ؾُٗىا وعاء 

ً؛ ما الٗمل؟ و٠ُ٦ الٗمل؟ ٞةطا ؤلاظاباث ألاولُت  ٍغ ً مَا لها مً زال٫ ؾاالحن ؤزٍغ
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ظٍ اإلاىٓىمت/ الٗضو هي ٖلى  ٧ان )وما ٞتيء( الٗضو َى مىٓىمت الاؾدبضاص والٟؿاص، َو

ا املخخلٟت. وبطا ٧ان )و الًؼا٫( ؤ٤ٞ  مىهُالُت ومٓاََغ ما عؤًىا في جدلُل هٓام الباجٍغ

َى مىٓىمت الجزاَت بمٗاإلاها الىاضخت، ٦ما بضًل َظٍ اإلاىٓىمت الؿاثضة في اإلاٛغب 

عؤًىا، ٞةن الؿاالحن اإلاُغوخحن، بالخبُٗت آلان َما:.. والخالت هي ٖلى ما هي ٖلُه 

باليؿبت بلى الىيُٗت، ٦ما هي و٦ما ًجب ججاوػَا؛ ما الٗمل؟ ما طا ًجب ٞٗله 

الضًم٣غاَُت  للخجاوػ ولبىاء البضًل؟ زم ٠ُ٦ ًجب مماعؾت َظا الٟٗل لـ "الاهخ٣ا٫ بلى

 "؛ ؤي مً "الضولت الٟاؾضة" بلى "الضولت الهالخت"؟

ؾىداو٫ ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫ ما الٗمل؟ مً زال٫ مىا٢كت اؾخد٣ا١ "بىاء محزان 

ً ؾاا٫ بغهامج الٗمل جدذ ٖىىان؛ اؾخد٣ا١ مٗغ٦ت  ٢ىي" إلاىاظهت الٟؿاص، ٖو

 الجزاَت ٖلى ظبهخحن.

 د ٔرؼضٚض لٛى انُضاْخنًٕاجٓخ انفغب اعزحمبق ثُبء يٛضاٌ لٕٖ :2

ما الٗمل إلاىاظهت مىٓىمت الٟؿاص؟ ظغث الٗاصة في ٦شحر مً الضعاؾاث، ومجها 

صعاؾاث ؤهٓمت الجزاَت الٗغبُت ج٣ضًم َظٍ ألاهٓمت ٖلى ما ًجب ؤن ٩ًىن في مماعؾت 

الؿلُت ٖلى ؤؾـ اؾتراجُجُاث إلا٩اٞدت الٟؿاص. ٚحر ؤن ظل َظٍ الضعاؾاث ال جىدبه 

اع"، ٦ما ٣ًا٫، وهي ؤن جل٪ ألاظهؼة اإلاى٧ى٫ بلحها جىُٟظ جل٪ "٣ٖضة اإلايك لـ

ُغح 
ُ
الاؾتراجُجُاث هي اإلاك٩ل بالًبِ في ٢ُام واؾخمغاع ألاهٓمت ٚحر الجزحهت التي ج

لها بضاثل الجزاَت. وخُجها ه٩ىن بةػاء الٗىصة بلى ال٣ىلت اإلاكهىعة للؿىؾُىلىجي واإلا٨ٟغ 

ؾٟت ختى الُىم ٚحر ون٠ الٗالم، بِىما اإلاُلىب ألاإلااوي ٧اع٫ ماع٦ـ؛ "لم ًٟٗل الٟال 

". وبطا ٧ان َظا َى واظب عظا٫ ووؿاء ال٨ٟغ في هٓغ ماع٦ـ، ٞما بالىا  َى حُٛحٍر

 بغظا٫ ووؿاء ؤلاؾتراجُجُت ووكُاء الجزاَت ومداعبت الٟؿاص.

بّن اإلاُغوح، في هٓغها، بالبلضان التي حٗاوي مً الٟؿاص وبالخالي مً الاؾدبضاص 

ً الخاظت بلى الجزاَت، َى جدضي بىاء محزان ٢ىي لخُٛحر وي٘ الغقىة وحك٩ى م

حر الكغوٍ الالػمت إل٢امت وي٘ بضًل ٖىه ًغج٨ؼ ٖلى صٖاثم الكٟاُٞت  والٟؿاص وجٞى

واملخاؾبت و٧ل مخُلباث "الخ٨م الهالر". َظا َى اإلاُغوح ٖلى مشل َظٍ البلضان 
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لخهلر هٟؿها ألن مك٩ل َظٍ ولِـ نُاٚت البضاثل وج٣ضًمها لضو٫ َظٍ البلضان 

٣ت ظضًضة إلاٗالجت الٟؿاص ول٨ً في جىُٟظ  الضو٫ والخ٩ىماث" لِـ في الاَخضاء بلى ٍَغ

٦ما ٢ا٫ هاثب عثِـ بخضي  1ما ؾب٤ والتزمذ ووٖضث بدىُٟظٍ صون ؤلاًٟاء بظل٪.. "

 الى٧االث الضولُت لهاخب ٦خاب " مضهىا اإلاغحكُت ". بّن اإلاُغوح، بطن، َى بىاء محزان

غى ؤلاًٟاء بالخٗهضاث في مجا٫ الكٟاُٞت والجزاَت؛ وال  ٢ىي لخُٛحر الىي٘ الٟاؾض ٞو

بّض ل٩ّل بعاصة إلاىاظهت الٟؿاص مً الخ٨ٟحر في اؾتراجُجُت لهظٍ اإلاىاظهت. وبطا 

ت الٗضو ٢بل  ت الىٟـ ومٗٞغ اؾخدًغها الخ٨مت الهِىُت اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ في مٗٞغ

ت الٟؿاص، ٦ٗضو في َظٍ اإلاٗغ٦ت، ج٣خطخي  الاهسغاٍ في ؤًت مىاظهت، ٞةن مٗٞغ

اؾخدًاع جالػمه م٘ الاؾدبضاص، وبالخالي، ٞةن ؤو٫ صعؽ ًجب اؾدُٗابه في الخدًحر 

لهظٍ اإلاٗغ٦ت ج٣خطخي الدؿلُم، ٢بل ؤي شخيء آزغ، بإن مىاظهت الٟؿاص هي، بالًغوعة، 

ًمً  به بٖاصة بهخاط مىاظهت لالؾدبضاص وبيُاجه واؾتراجُجُخه وجا٦خ٨ُه الظي ًيخج ٍو

إحي ٖلى عؤؽ َظٍ البيُاث واخضة هي بمشابت بَاع اؾتراجُجي  خه. ٍو هٟؿه؛ ؤي اؾخمغاٍع

اع الاؾتراجُجي  ت وؤلَا ظٍ البيُت ال٨ٍٟغ ا؛ َو ًً ٦ظل٪ وبوالُت مً بوالُاث الخا٦خُ٪ ؤً

وآلالُت الخا٦خ٨ُُت، في ألان طاجه، التي جخمدىع خىلها اإلاا٦ُىت الاؾدبضاصًت والٗال٢اث 

الاظخماُٖت اإلاغحكُت هي، ٖلى ٧ل َظٍ ألاَمُت جخ٩ىن مً ٧لمخحن وخؿب؛ "ّٞغ١ِ 

غوخت التي اؾدىض ٖلحها الخ٨م الاؾدبضاصي للخٟاّ ٖلى َُمىخه  !"؛حُؿض َظٍ ألَا

غى حؿلُه ٖلى مغ الٗهىع. وه٣غؤ في َظا الّهضص ٖىض ؤل٨سخي صو جى٦ُٟل في ٦خابه  ٞو

٩ا: "ٌّٗض  الاؾدبضاص ؤصاة مسُٟت بُبُٗخه، وبظل٪ ًغي في الكهحر الضًم٣غاَُت في ؤمٍغ

جٟغ٢ت الىاؽ الًمان ألا٦ُض ٖلى ب٣اثه، هجضٍ ًبظ٫ ٧ل ما في وؾٗه لُٟغ١ بُجهم. 

ت ما َى ؤخب للمؿدبض مً ألاهاهُت، بط ٌٟٛغ بؿهىلت  ولِـ مً عطاثل الىٟـ البكٍغ

بإن ٌُٗىىٍ ٖلى  ملخ٩ىمُه ٦غاَُتهم له ما صامىا ال ًخدابىن في ما بُجهم. وال ًُالبهم

يؿب الكٛب  ا بإهٟؿهم. ٍو حؿُحر قاون الضولت: ٨ًٟي ؤجهم ال ًُمدىن لدؿُحَر

ٛحر  وال٣ل٤ ألولئ٪ الظًً ًخى٢ىن بلى جىخُض الجهىص مً ؤظل جد٤ُ٣ الغزاء الٗام، َو

                                                           
1 Villes Corrompues, op. cit., p. 22. 
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اإلاٗجى الُبُعي لل٩لماث ٖىضما ٌؿمي مىاَىحن نالخحن ؤولئ٪ الظًً ًىُىون اهُىاء 

 1.2قضًضا ٖلى ؤهٟؿهم"

الخٟغ٢ت بحن الىاؽ وج٨ُٟ٪ ٖغي الخًامً والىخضة وبقاٖت الدكغطم بُجهم هي 

ألاظغؤة الٗملُت إلا٣ىلت "ّٞغ١ِ حُؿض!" التي اجسظَا الاؾدبضاص، ٢اٖضة طَبُت لخ٨مه ولًمان 

َُمىخه واؾخمغاع ؾُُغجه، ٦ما زبذ في ٧ل اإلاغخل الخاٍعسُت، و٦ما ؤقاع بلى طل٪ صو 

ظٍ ال٣اٖضة هي التي ًجب ؤن جىاَظه بال٣اٖضة الظَبُت اإلاىا٢ًت التي ؤزبدذ  َى٦ُٟل. َو

هي ألازغي، ٖلى مغ الٗهىع، ؤجها الىخُضة ال٣اصعة ٖلى ٦ؿغ ألاولى؛ ٢اٖضة جىخُض ال٣ىي 

ُت الاؾدبضاص وبسُىعة الٟؿاص ومً  وج٩اج٠ ظهض الجمُ٘؛ ظمُ٘ مً لهم ال٣ىاٖت بالقٖغ

٘ لهم اإلاهلخت في الخهضي لها ومىاظهتهما. وه٣ ترح لهظٍ ال٣اٖضة الظَبُت، انُالح "ظّمِ

حُؿض!" ٥"م٣ترح مٟهىم" ٖملي إلاىا٢ًت "ٞغ١ حؿض! " والٗمل ٖلى هُٟه باإلاٗجى 

ش، جشبذ ؤن ٢ىي الخُٛحر، في  الضًال٨ُخ٩ُي. ٞالخجاعب ؤلاوؿاهُت، مىظ بضء الخاٍع

لخُٛحر اإلاخمشل املجخمٗاث، ٖىضما حعي مهلختها في الخُٛحر وجخدض ُٞما بُجها لخىاظه ٖاث٤ ا

في الىٓام الؿاثض ال٣اثم ٖلى جٟغ٢تها، ٞةجها ٚالبا ما جدؿم اإلاٗغ٦ت لهالخها، ألن قٍغ 

٢ُام طل٪ الىٓام اهخٟى بخىخضَا في مىاظهخه؛ ه٣هض قٍغ الخٟغ٢ت بحن ال٣ىي الخُت في 

٘ حُؿض!"  غ للم٣ترح ألاو٫. بّن م٣ترح "ظّمِ ًلؼمه طل٪ املجخم٘. مً َىا اإلا٣ترح الشاوي اإلاَا

اع الظي جلخ٣ي ُٞه ؤلاعاصاث وجخجم٘ ُٞه الجهىص وجخدضص ُٞه ألاَضاٝ وجدبلىع ُٞه  ؤلَا

خسظ ُٞه اإلاباصعاث؛ بهه الاثخالٝ ألاوؾ٘ ل٩ل الىُاث 
ُ
ؿُغ ُٞه البرامج وج

ُ
اإلاىا٠٢ وح

بت والؼبىهُت واملخاباة ووي٘ خض  الخؿىت وؤلاعاصاث الهلبت إلاىاظهت الغقىة واملخؿٍى

ىُت وازخالؽ اإلاا٫ الٗام، بٌٛ الىٓغ ًٖ الاظتهاص ال٨ٟغي والاهخماء لجهب الثروة  الَى

ظا الاثخالٝ َى ما ه٣ترخه  الؿُاسخي والاظخماعي ؤو ؤي اٖخباع آزغ ٚحر مىاظهت الٟؿاص. َو

                                                           
1 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, T1 ; Œuvres Papiers et 

Correspondances, N. R. F, 1951. 
ا في َظا الّهضص ظىن واجغبىعي:  2 ًً ؤمحر اإلاامىحن، اإلال٨ُت والىسبت الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، جغظمت ٖبض اهٓغ ؤً

بض الل٠ُُ ج٣ضًمه ) 2004الٟل٤، عمض٥، املخمضًت، اإلاٛغب ؾىت  الٛجي ؤبى الٗؼم، ٖبض ألاخض الؿبتي ٖو

 (.الٟهل الؿاب٘ ٖكغ



302 

غى الخؿاب وج٣ضًم  جدذ ٖىىان ظبهىي ملخاعبت الٟؿاص والضٞإ ًٖ ٢ُم الجزاَت ٞو

 الايُإل بها.٦ك٠ به ًٖ ؤًت مؿاولُت ٖمىمُت ًخم 

جي للٗضالت والجزاَت  جي الُىم وما ًدخاظه الىٓام الَى بّن ما ًُغخه الىًا٫ الَى

سُت " ٦ما ا٢خبؿها  باإلاٛغب َى، بلى خض ٦بحر، اؾخد٣ا١ ؤ٢غب بلى " ال٨خلت الخاٍع

مل ٖلى جبِئتها وج٨ُُٟها م٘ الىا٢٘ اإلاٛغبي والٗغبي ٩٦ل. ٞما  الجابغي مً ٚغامصخي ٖو

سُت"؟ي ؤَم ع٧اثؼ ؤَغوخت َى ؾُا١، وماه  "ال٨خلت الخاٍع

٤ للخُٛحر الاظخماعي والؿُاسخي  خحن ٧ان ٚغامصخي ٨ًٟغ في ؤوؿب ٍَغ

والا٢خهاصي في وا٢٘ املجخم٘ ؤلاًُالي و٢تها، اهدبه بلى ؤن اإلاك٩ل الظي ٌٗترى ؤلانالح 

خٟاوث ال٨بحر بحن قما٫ بًُالُا، الظي ٧ان ٢ض بلٜ صعظت خُجها في َظا البلض، َى طل٪ ال

مخ٣ضمت ٖلى مؿخىي الخهيُ٘ والخدضًض، وبحن ظىىبها الظي ٧ان ًدمل ؾماث 

املجخم٘ اإلاخسل٠ الخاي٘ لؿلُت ال٨ىِؿت. ومً ؤظل الخٟاّ ٖلى وخضة ألامت 

سُت، وهي جًم بلى ظاهب ٢ىي  ؤلاًُالُت وال٣ُام بجهًت قاملت ا٢ترح ٨ٞغة ال٨خلت الخاٍع

ُحن ولُبرالُحن، ال٣ىي اإلاهُمىت في  الخُٛحر وؤلانالح في الكما٫، مً ماع٦ؿُحن وقُٖى

غامصخي لل٨خلت  الجىىب بما ٞحها ال٨ىِؿت. َظا َى َغح اإلا٨ٟغ ؤلاًُالي ؤهُىهُٚى

٨ظا هاصي  سُت، ا٢ترخذ ال٨ٟغة هٟؿها م٘ جبِئتها وج٨ُُٟها م٘ الىي٘ الٗغبي. َو الخاٍع

سُت ٦ما َغخها بها وهٓغ لها، ب ٗضما ٦ُٟها الجابغي م٘ الىا٢٘ الٗغبي. ٞال٨خلت الخاٍع

ًت مً املجخم٘ خى٫ ؤَضاٝ واضخت جخٗل٤ ؤوال  الجابغي: " ٦خلت ججم٘ ٞئاث ٍٖغ

ت، وجخٗل٤  الُت، الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وال٨ٍٟغ بالخدغع مً َُمىت الاؾخٗماع وؤلامبًر

ها، بلى صعظت ٦بحرة، الخىػَ٘ الٗاص٫ زاهـُا بة٢امت ٖال٢اث اظخماُٖت مخىاػهت ًد٨م

 .1للثروة في بَاع مجهىص مخىانل لإلهخاط..."

                                                           
، و٦ظا ٦خاب الكهغ " مىا٠٢ " ٖضص 45، ٖضص 1982ـ دمحم ٖابض الجابغي، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي هىٞمبر  1

ش صؾمبر  1)ٖضص زام( ٍ.  22  .92، م 2003بخاٍع
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وؾُٗىص الجابغي للمىيٕى في ؾُا١ الخٟاٖالث التي قهضتها الشىعة ؤلاًغاهُت في م٣ا٫ 

، يمً ؾلؿلت اإلا٣االث التي ٧ان ٨ًخبها زال٫ الشماهِىاث في مجلت "الُىم الؿاب٘"  وكٍغ

جهضع في باَعـ. ٟٞي جىاوله ٫"الصخىة ؤلاؾالمُت" والتي بلٛذ الٟلؿُُيُت التي ٧اهذ 

ؤوظها م٘ الشىعة ؤلاًغاهُت ٦ٓاَغة قٛلذ الؿاخت الٗغبُت وؤلاؾالمُت ًىمئظ، الخٔ 

ىُىن اللُبرالُىن وال٣ىمُىن واإلااع٦ؿُىن الٗغب، في  الجابغي ؤن الخُإ الظي اعج٨به الَى

إلااضخي، واإلاخمشل في ب٢هاء وتهمِل الخمؿِىاث والؿخِىاث والؿبُٗىاث مً ال٣غن ا

ه بضوعَا الشىعة ؤلاؾالمُت في بًغان، في الشماهِىاث، مباقغة بٗض  الخُاعاث ؤلاؾالمُت، ج٣تٞر

ا، وطل٪ خحن ؤزظث في ب٢هاء خغ٦ت "مجاَضي زل٤" طاث الخىظه اإلااع٦سخي،  اهخهاَع

ىُت لُبرالُت واػهت، مشل مهضي باعػ٧ان ؤو٫ عثِـ خ٩ىمت في  بًغان الشىعة، وشخهُاث َو

زم ؤبي الخؿً بجي نضع ؤو٫ عثِـ ظمهىعٍت ٞحها، بياٞت بلى تهمِل وججمُض شخهُاث 

ٗاحي زم آًت هللا مىخٓغي الخ. في َظا الؿُا١ بطن َغح  بؾالمُت مخٟخدت مشل آًت هللا قَغ

مجضصا ٨ٞغة ال٨خلت الخاٍعسُت ٦بضًل إلؾتراجُجُت ؤلا٢هاء والتهمِل جل٪، ٨ٞخب: "... بّن 

ا في  ت "خضًشت" ججض حٗبحَر ٨ٍغ الىا٢٘ الٗغبي الغاًَ بيُاث ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٞو

مىخاتها، وبن في الىا٢٘ الٗغبي الغاًَ ٦ظل٪  ت" َو ؤلاًضًىلىجي في ٨ٞغ "الىسبت الٗهٍغ

ا ؤلاًضًىلىجي في ٨ٞغ  ت "ج٣لُضًت" ججض هي ألازغي حٗبحَر ٨ٍغ بيُاث ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٞو

مساًلها. ومً َىا الىدُجت الخخمُت الخالُت: بن ؤي خغ٦ت حُٛحر في "الىسبت الخ٣لُضًت" و 

املجخم٘ الٗغبي الغاًَ ال ًم٨ً ؤن جًمً لىٟؿها ؤؾباب الىجاح، ؤؾبابه الظاجُت 

خباع  الضازلُت وهي ألاؾاؽ، بال بطا اهُل٣ذ مً الىا٢٘ الٗغبي ٦ما َى وؤزظث بٗحن الٖا

ت" مجها و"ال مىم الىاؽ، ألا٢لُاث ال٩امل ظمُ٘ م٩ىهاجه، "الٗهٍغ خ٣لُضًت"، الىسب مىه ٖو

لبُاث، نٟٝى الٗما٫ ونٟٝى الُالب، و٢بل طل٪ وبٗضٍ نٟٝى اإلاؿاظض...  مىه وألٚا

 .1نٟٝى اإلاهلحن... "

حن  بّن "الخدلُل اإلالمىؽ للىا٢٘ اإلالمىؽ"، ٧ةخضي ؤَم م٣ىالث الِؿاع والِؿاٍع

في ؤي جدلُل ؤمغ يغوعي  بمسخل٠ اظتهاصاتهم، ججٗل الٗىصة للىا٢٘ ٢بل الكغوٕ
                                                           

ش ، 1891ـ دمحم ٖابض الجابغي، مجلت الُىم الؿاب٘، ٖضص 1 . ؤهٓغ ؤًًا ٦خاب الكهغ " 1987ؤ٦خىبغ  26بخاٍع

ش صؾمبر  1)ٖضص زام( ٍ.  22مىا٠٢ " ٖضص   .94، م 2003بخاٍع
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ت التي ال ٌؿىضَا الىا٢٘. والىا٢٘ ًا٦ض ؤهه ال ًم٨ً  جدذ َاثلت الؿ٣ٍى في الُىباٍو

لٟهُل واخض ؤو جُاع واخض بمٟغصٍ، مهما ؤوحي ؤصخابه مً الٗؼم ؤو مً ال٣ضعة ٖلى 

سُت اإلاُغوخت في بلضاهىا الٗغبُت. وبّن الخدغع   الخطخُت، ٖلى الايُإل باإلاهام الخاٍع

مً الخبُٗت وب٢غاع صًم٣غاَُت خ٣ُ٣ُت، ؾُاؾُت واظخماُٖت، وجد٤ُ٣ جىمُت مؿخ٣لت، 

اتها، جل٪ في الخ٣ُ٣ت هي  وظٗل جلبُت خاظت الجماَحر الكٗبُت ٖلى عؤؽ ؤولٍى

ىُت الكٗبُت التي ًُل٤ ٖلحها انُالخا اؾم  اإلاًمىن الشابذ لبرهامج ال٣ىي الَى

ظٍ ال٣ىي، ؾىاء خاٞٓىا لها ٖلى َظا الاؾم "الِؿاع"، ًالخٔ الجابغي. وبطن، ٞٗلى َ

ت في ألاؾماء  –ؤو ؤَل٣ىا ٖلحها اؾما آزغ  ج٣٘ مهمت الخبكحر بال٨خلت  -وال ُمكاخ 

سُت ـ بدؿب الجابغي ـ والٗمل مً ؤظلها وجضقحن ٖملُت الاهخٓام ال٨ٟغي خى٫  الخاٍع

ال ؤن ًٟسر املجا٫ ؤَضاٞها، ألن "... الٟغاٙ ؤلاًضًىلىجي ال٣اثم آلان لِـ مً قإهه ب

للدكغطم ال٨ٟغي والٛلى الُاثٟي والضًجي والخٗهب ال٣بلي، جماما، مشلما ؤن ٖضم 

ىُت ؾُاؾُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ًجٗل املجهىص  الاعجباٍ بإَضاٝ َو

ت... "  .1الٟغصي الظي جبظله َظٍ ال٣ىة الٟاٖلت ؤو جل٪، مهضصا بالضوعان في خل٣ت مٟٚغ

٤ بلى جد٤ُ٣ الاهخٓام ال٨ٟغي خى٫ جل٪ ألاَضاٝ والٗمل بّن َظا َى الُ ٍغ

اإلاكتر٥، بالخالي مً ؤظلها ـ بدؿب الجابغي ـ الظي خغم ٖلى ؤن ًىضر ؤن الاهُال١ 

، ومً اثخالٝ  مً َظا الىا٢٘ بالك٩ل الظي ونٟه، وألازظ ب٩ل ما ُٞه مً حٗضص وجىٕى

٤ُ و  كا بطا َى اٖخمض الخٞى الخل٤ُٟ والخدالٟاث وازخالٝ، " ؾ٩ُىن مهُىٗا َو

ُت طاث الُاب٘ الاهتهاػي... " . بن اإلاُلىب، ٣ًى٫ الجابغي، َى "... 2الؿُاؾُت الٓٞغ

ُت الىاخضة التي جدغ٥، في الٗم٤ ومً  سُت جيبجي ٖلى اإلاهلخت اإلاىيٖى ٢ُام ٦خلت جاٍع

الٗم٤، ظمُ٘ الخُاعاث التي جىجر في ظٗل ؤنضائها جترصص بحن نٟٝى الكٗب: 

ت وألانالت والضًم٣غاَُت والكىعي اإلاهلخت اإلاى  ُت التي حٗبر ٖجها قٗاعاث الخٍغ يٖى

والٗض٫ وخ٣ى١ ؤَل الخل وال٣ٗض، وخ٣ى١ اإلاؿخًٟٗحن وخ٣ى١ ألا٢لُاث وخ٣ى١ 

                                                           
ضة الاجداص الاقترا٧ي  1 . ؤهٓغ ؤًًا ٦خاب الكهغ " مىا٠٢ " ٖضص 1993ًىاًغ  30ـ دمحم ٖابض الجابغي، ظٍغ

ش صٌؿمبر  1)ٖضص زام( ٍ.  22  .106و 105، م 2003بخاٍع
 .94ٖابض الجابغي، الُىم الؿاب٘، م ـ ؽ و"اإلاىا٠٢ " م ـ ؽ، م ـ دمحم 2
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لبُاث بلخ. طل٪ ألن الخ٤ اإلاهًىم في الىا٢٘ الٗغبي الغاًَ َى خ٣ى١ ٧ل مً ٣ً٘  ألٚا

حن اإلاؿخُٟضًً مً ُٚاب ؤصخاب الخ٤ ًٖ مغا٦ؼ ال٣غاع  زاعط ظماٖت املخْٓى

 .1والخىُٟظ... "

سُت ؾُا٦ض ٖلُه الجابغي، مغة ؤزغي في مضازلت ؾاَم  َظا الُغح لل٨خلت الخاٍع

ش   -التي ها٢ل ٞحها م٣ىلتي ٌؿاع 1993ًىاًغ  30بها في هضوة ٣ٖضث بالضاع البًُاء بخاٍع

ها الٗالم في الشماهِىاث )اجهُاع ظضا ع بغلحن ًمحن، ٖلى يىء الخُىعاث التي ٖٞغ

ت مً ظهت، واهدكاع الخغ٧اث  ُتي وجغاظ٘ ؤلاًضًىلىظُا الِؿاٍع وؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

ؤلاؾالمُت طاث اإلاجٕز ألانىلي والؿُاسخي مً ظهت ؤزغي.( ومما زلو بلُه في ٖغيه ؤن 

وي٘ اإلاٛغب واإلاهام اإلاُغوخت ٖلى ٢ىاٍ الخُت َى ؤقبه ما ٩ًىن بالىي٘ الظي ٧ان 

مالثه مً ٖلُه الخا٫ ؤًام الاؾ خٗماع، خُض ٧ان الهغإ مدخضما بحن املخخل ألاظىبي ٖو

ت وؤلاًضًىلىظُت مً  ىُت، بمسخل٠ ٞئاتها واججاَاتها ال٨ٍٟغ هاخُت وبحن ال٣ىي الَى

مالثه. وبطا  ىُا يض اإلاؿخٗمغ وؤطهابه ٖو هاخُت زاهُت. ٞهظٍ ال٣ىي ٧اهذ حك٩ل خلٟا َو

جي للهغإ ال٣اثم الُىم م٘ ٢ىي الغؤؾما٫ الٗالمي ؤي  ؤيٟىا بلى َظا، الُاب٘ الَى

ىُا ؾخ٩ىن مهام مخٗضصة  "الكما٫"، ٣ًى٫ الجابغي، ٞةن اإلاهام اإلاُغوخت َو

وظؿُمت؛ مهام الخدغع مً الخبُٗت وب٢غاع الضًم٣غاَُت وجد٤ُ٣ جىمُت مؿخ٣لت.. "... 

ها ظمُٗا، ألي ٞهُل مً ٞهاثل  مهام ال ًم٨ً، في ْل الىيُٗت الغاَىت التي وٗٞغ

ىُت ال٣ُام بها بمٟغصٍ، ؾىاء خمل بًضًىلىظُا ؾماَا ٌؿاعا ؤو ه٤ُ باؾم ال٣ى  ي الَى

الضًً ؤو بإي شخيء آزغ. بطا ؤصع٦ىا َظا، ؤصع٦ىا ٠ُ٦ ؤن الخاظت جضٖى الُىم، ؤ٦ثر مً 

سُت جًم ظمُ٘ ال٣ىي  جي ظضًض ٖلى ق٩ل ٦خلت جاٍع ؤي و٢ذ مطخى، بلى جدال٠ َو

ىُت الٟاٖلت في املجخم٘ والتي مً مهلختها  الخُٛحر في اججاٍ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الَى

( ب٢غاع صًم٣غاَُت خ٣ُ٣ُت 2( الخدغع مً الخبُٗت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت.. 1الخالُت: 

                                                           
 .95و 94ـ ن ـ م، م 1
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( جد٤ُ٣ جىمُت مؿخ٣لت في بَاع ج٩امل ب٢لُمي ججٗل جلبُت 3ؾُاؾُت واظخماُٖت.. 

ت ؤولى ألاولىٍاث"  .1خاظاث الجماَحر الًغوٍع

غاٝ اإلاٗىُت وال ًىّٟ٪ َظا الؿاا٫ بك إن "ظبهت الجزاَت والخؿاب" ًٖ ؤؾئلت ألَا

ُت الغاَىت. بجها  بهظٍ الجبهت، واإلاهام التي ٖلى َظٍ الجبهت ؤن جًُل٘ بها في ؾُا١ الٓٞغ

ألاؾئلت التي ؾىداو٫، مً زال٫ البدض ًٖ ؤظىبت لها، اؾخٗغاى بَاع َظا الاثخالٝ 

 ؾُا٢اتها.واؾتراجُجُخه وممحزاث اإلاغخلت التي ًىُغح ٞحها و 

٣ض الؿخِىاث ختى مىخه٠  ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ما محز جهاًت الخمؿِىاث ٖو

ىُت، وفي م٣ضمتها الاجداص  الؿبُٗىاث باإلاٛغب مً مىاظهاث ٖىُٟت بحن ال٣ىي الَى

جي لل٣ىاث الكٗبُت وبحن ال٣هغ اإلال٩ي. ٞهظٍ ا إلاغخلت، بةًجاػ، وختى ال ه٨غع الَى

ت. ٞالىٓام  ال٨الم، ٧اهذ جخمحز بخهمُم ٧ل َٝغ ٖلى بلٛاء وهٟي ألازغ بهٟت ظظٍع

ىُت، َى هٓام "الخ٨م الٟغصي " و" الخ٨م اإلاُل٤ " و" الخ٨م  باليؿبت بلى ال٣ىي الَى

٣خحن في2ؤلا٢ُاعي" و" الخ٨م الٟاؾض " و" الخ٨م اإلاخًٟٗ "  ... ٞلِـ َىا٥ ؾىي ٍَغ

٘ مظ٦غة )وكغث ُٞما بٗض( بلى اإلال٪ الخؿً  جي الظي ٞع الخ٨م، ٦ما ًغي الاجداص الَى

٣ت ألاولى ]في اإلاٗجى اإلاخًمً في اإلاظ٦غة[ هي الخ٨م 1962الشاوي ٢بُل صؾخىع  ؛ "الٍُغ

ٗجي في خالت اإلاٛغب؛ ب٢امت مل٨ُت صؾخىعٍت ًً٘ صؾخىعَا ممشلى  الضًم٣غاَي َو

 خغ 
ً
 هؼحها في مجلـ جإؾِسخي لهظا الٛغى، ول٩ي ٩ًىن الكٗب اإلاىخسبىن اهخسابا

ً
ا

ى٧ل للمل٪ مهمت  الضؾخىع صًم٣غاَُا ًجب ؤن ٌٗخبر الكٗب مهضع الؿلُاث، ٍو

                                                           
ضة الاجداص الاقترا٧ي، م ـ ؽ و" مىا٠٢ "، م ـ ؽ، م  1  .104و 103ـ دمحم ٖابض الجابغي، ظٍغ
بض الغخمً  2 ـ ؤهٓغ اإلاضازالث التي ؤل٣ُذ جباٖا ل٩ل مً دمحم البهغي )ال٣ُٟه( واإلاهضي بً بغ٦ت ٖو

جي في الخجم٘ الجماَحري بملٗب ؾُضي مٗغوٝ  الُىؾٟي ؤًٖاء ال٨خابت الٗامت لخؼب الاجداص الَى

غ، ٖضص  10 لخ٣ضًم مغقخي َظا الخؼب الـ ضة الخدٍغ  1028بمى٣ُت الضاع البًُاء، )ؤعق٠ُ الاجداص( ظٍغ

ش  مً اإلاؿإلت . ؤهٓغ ٦ظل٪ ٦خاب ٖبض الٛجي بغاصة؛ " مىا٠٢ ألاخؼاب اإلاٛغبُت 1963ماًى  16بخاٍع

جي لل٣ىاث الكٗبُت همىطظا"، مُبٗت ال٨غامت، الغبِ، ؾىت   143م  2005الضًم٣غاَُت، الاجداص الَى

 .147ختى 
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· ال٣ُام بضوع الخ٨م بحن ألاخؼاب ًٞال ًٖ ٧ىهه عمؼا للبالص ويامىا لىخضة ؤعايحها

٣ت الشاهُت ٞهي الخ٨م الٟغصي اإلاُل٤ ٦ما َى ٢اثم )آ هظا٥( في اإلاٛغب بلخ... ؤما الٍُغ

 ٤ خدؼب لٍٟغ ٖلى نىعة مل٨ُت عثاؾُت ًماعؽ ٞحها اإلال٪ ؾلُاث جىُٟظًت واؾٗت ٍو

٤ الضًم٣غاَي وازخاع الخ٨م  ٌ الخؿً الشاوي في جهاًت مكاوعاجه الٍُغ يض آزغ.. ٞع

جي   ٨ًغؽ َظا الىمِ مً الخ٨م و٢ض ٖاعى الاجداص الَى
ً
الٟغصي، زم ؤ٢غ صؾخىعا

ؾخىع مٗاعيت قضًضة وب٣ي مخمؿ٩ا بـاملجلـ الخإؾِسخي لل٣ىاث الكٗبُت َظا الض

واؾخمغ الهغإ الظي ًخلخو  1لىي٘ صؾخىع ٌٗخبر الكٗب مهضع الؿلُاث. 

٦ما ظاء في ؤخض  2مى٠٢ اإلاٗاعيت ُٞه بم٣ىلت ؤن " َظا الىٓام، ال صواء له بال بؼواله "

 ؤَم بُاهاث الخؼب.

جي لل٣ىاث ا لكٗبُت، باليؿبت بلى ال٣هغ، ؤما اإلاٗاعيت، وؤؾاؾا الاجداص الَى

مئىان بال بسخ٤  ٞةجها الكغ اإلاُل٤ وهي بمشابت الشٗبان الظي ال ًم٨ً ؤن ٌؿخدب الَا

ٍغ أل٦ثر مً خ٣ُبت بما  عؤؾه، ٦ما ٢ا٫ مضًغ صًىان اإلال٪ الغاخل الخؿً الشاوي ووٍػ

ٞحها وػاعة الضازلُت؛ ؤخمض عيا ا٦ضًغة
ظٍ اإلاهمت؛ سخ٤ عؤؽ الشٗبان )ٌٗجي 3 ٢ُاصة . َو

الاجداص، والؾُما دمحم ال٣ُٟه البهغي واإلاهضي بىبر٦ت(، ٞهي التي ؾخهبذ مى٧ىلت 

٣حر وال٩ىلىهُل،  غ الضازلُت بٗض طل٪؛ دمحم ؤٞو لل٩ىلىهُل الظي ؾُهبذ الججرا٫ ووٍػ

جي ؤخمض الضلُمي، و٦الَما يابُان ؾاب٣ان  الظي ؾُهبذ الججرا٫ ومضًغ ألامً الَى

ضام وؾِخم في ظِل الاؾخٗماع الٟغوسخي . ؾِخم اٖخ٣ا٫ البهغي والخ٨م ٖلُه باإٖل

ازخُاٝ بىبر٦ت وجهُٟخه، ٦ما جم ازخُاٝ واٖخ٣ا٫ وحٗظًب وهٟي آالٝ الاجداصًحن 

حن وجهُٟت الٗكغاث مجهم في مجاػع ٦ك٠ الى٣اب ًٖ بًٗها م٘ ػمً  والِؿاٍع

                                                           
نٟدت، جدذ ٖىىان الاهخ٣ا٫ بلى الضًمى٢غاَُت: اإلاٛغب همىطظا! ال هضعي ما بطا  13ـ مً م٣ا٫ مى٣ذ مً  1

َضًت مً اإلاغخىم دمحم ٖابض الجابغي، ًٖ  ؾب٤ وكٍغ ؤم ال، حؿلمه الباخض م٘ بٌٗ ال٨خب والىزاث٤،

٤ نض٤ً مكتر٥ َى ألاؾخاط ٖبض ال٣اصع الخًغي، قاٞاٍ هللا.  ٍَغ
ت للخؼب ؾىت  2  .1963ـ مً بُان للجىت اإلاغ٦ٍؼ

خان مً وي٘ الباخض.×   ـ اإلا٣ٗٞى
 ـ دمحم ٖابض الجابغي في ٚماع الؿُاؾت، م ـ ؽ، م 3
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الجمغ ؤلاههاٝ واإلاهالخت، وما ًؼا٫ بًٗها في َّي ٦خمان ما ًهُلر ٖلُه بؿىىاث 

ت واإلا٣ابغ الجماُٖت ختى ًىمىا َظا.  والغنام واإلاٗخ٣الث الؿٍغ

َظا، بةًجاػ ًٖ ػمً ال٣م٘ الؿلُىي والٗى٠ الشىعي اإلاًاص الظي قهض، ًٞال 

خحن لاله٣الب  ًٖ الهؼاث الكٗبُت وال٨ٟاح الشىعي اإلاؿلر، مداولخحن ٖؿ٨ٍغ

ث مىخه٠ . وؾُس٠ َظا الاخخضام بٗض مٟاويا1972و 1971الٗؿ٨غي ؾىتي 

، 1977و 1976"اإلاؿلؿل الضًم٣غاَي" واهخساباث  الؿبُٗىاث، بزغ اهُال١ ما ؾمي بـ

ت مىخه٠  لخىُل٤ مغخلت ظضًضة للهغإ الؿلمي الظي جبيخه ؤخؼاب اإلاٗاعيت الِؿاٍع

م٨ً جلخُهه في ؤَغوخت "اؾتراجُجُت الىًا٫ الضًم٣غاَي" الظي جبىاٍ  الؿبُٗىاث ٍو

جي لل٣ىاث الكٗبُت ؤًام الٗى٠ خؼب الاجداص الاقترا٧ي لل ٣ىاث الكٗبُت )الاجداص الَى

غوخت التي 1975ًىاًغ  12الشىعي( مىظ  ى هٟـ ألَا ، ٣ٖب ماجمٍغ الاؾخصىاجي. َو

جبىاَا خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت )خؼب الخدغع والاقترا٦ُت( ؤًام الٗى٠ الشىعي جدذ 

ىُت الضًم٣غاَُت". وهي هٟـ ؤَغوخ ت مىٓمت الٗمل مؿمى آزغ "الشىعة الَى

ت  23الضًم٣غاَي الكٗبي )مىٓمت  ماعؽ ؤًام الٗى٠ الشىعي( جدذ ٖىىان "صم٣َغ

ت املجخم٘"  .1الضولت وصم٣َغ

ً، جُٟض قِئا واخض َى ؤن َظٍ  م ازخالٝ الٗىاٍو غوخاث، ٚع بّن ٧ل َظٍ ألَا

ء ال٣ىي التي ٧اهذ جىاصي بالشىعة ٖلى الاؾدبضاص والخ٨م الٟغصي اإلاُل٤ " الظي ال صوا

اخت به ب٩ل الُغ١، بما ٞحها ال٨ٟاح اإلاؿلر، ٢غعث  له بال بؼواله "، والٗمل ٖلى ؤلَا

الخسلي ًٖ َظا الخُاع لٟاثضة الىًا٫ الؿلمي الضًم٣غاَي مً ؤظل جد٤ُ٣ 

ت الخٗبحر والخىُٓم وؾمذ  الضًم٣غاَُت، الؾُما بٗض ؤن ٢غع الىٓام جىؾُ٘ َامل خٍغ

ت للٗ ُت و٦ظا بٗىصة ٖضص مً الصخ٠ بلى بٗىصة ٖضص مً ألاخؼاب اإلامىٖى مل في الكٖغ

 الهضوع والخضاو٫.

                                                           
ه بلى ؤن َىا٥ جُاعاث ب٣ُ 1 م مغاظٗاث ـ ًجب الخىٍى ذ مدكبشت بالٗى٠ الشىعي صازل الِؿاع اإلاٛغبي، ٚع

ال٣ىي ألاؾاؾُت للِؿاع إلاى٢ٟها مىه. وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جُاع " الازخُاع الشىعي " صازل الاجداص 

ى التي جُىع ٖملها بلى خغ٦ت اهٟهالُت جىاصي بة٢امت  الاقترا٧ي ومىٓمت " بلى ألامام" وظبهت البىلِؿاٍع

 لى ؤعاضخي الصخغاء الٛغبُت.ظمهىعٍت ٖ
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ل٣ض اؾخمغث َظٍ اإلاغخلت، بحن اإلاض والجؼع، جغاوخذ الهىامل ٞحها بحن الٗىصة 

بلى جم٨حن َظٍ ال٣ُاصاث مً  1لل٣م٘ وبٖاصة سجً ال٣اصة الؿُاؾُحن والى٣ابُحن

بصاعة الؿلُت إلاضة  الخ٩ىمت )خ٩ىمت الخىاوب بغثاؾت ٖبض الغخمً الُىؾٟي( ومً

(. وحٗض ججاعب َظٍ اإلاغخلت ٚىُت بالضعوؽ والٗبر لٗل 2002بلى  1998والًت ٧املت )مً 

ؤبلٛها ما لخو به الىػٍغ ألاو٫ وال٩اجب ألاؾب٤ لالجداص الاقترا٧ي، ٖبض الغخمً 

با. ٟٞي بَاع  الُىؾٟي، زُبخه، بٗض ججغبخه ٖلى عؤؽ خ٩ىمت ال جد٨م قِئا ج٣ٍغ

، وهي اإلاىاؾبت التي وشر 2003ٞبراًغ 26بلى  24الؿُاسخي الخًاعي مً  مىخضي الخىاع

ٞحها مل٪ بلج٩ُا ٖبض الغخمان الُىؾٟي بىؾام بلج٩ُا، ازخاع اإلاىايل الجظعي 

الؿاب٤ ؤن ًبٗض عؾالت في ٧ل الاججاَاث خُض ٢ا٫ في ٖغيه بىيىح؛ بن ججغبت 

هخ٣ا٫ بلى "الخىاوب "الخىاوب الخىا٣ٞي" لم جٌٟ الى الىخاثج اإلاغظىة؛ ؤي الا 

. عؾالت زُبت ؤزغي ؾِبٗثها الُىؾٟي بلى اإلال٪ بمىاؾبت اجها٫ َظا 2الضًم٣غاَي". 

ل  ، ٣ًترح ٖلُه جىلي عثاؾت َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت، 2004ألازحر به زال٫ قهغ ؤبٍغ

٩ٞان عصٍ: "ؤق٨غ٦م ًا ظاللت اإلال٪ مغجحن، ألاولى ال٢تراخ٨م ٖلي جىلي َظٍ اإلاؿاولُت 

 .3شاهُت ل٣بى٫ اٖخظاعي ًٖ جلبُت َلب٨م"وال

بّن ؤَم صعؽ ًم٨ً اؾخسالنه، ٖلى يىء زالنت مً عاَىىا ٖلى الخُٛحر 

٣ض الخٟاَماث وعاء ْهغ الجماَحر واإلاىايلحن وال٣بى٫ بإههاٝ  باإلاؿاوماث، ٖو

الخلى٫؛ ؤي ألازُاء ال٣اجلت التي ؾب٤ اإلاهضي بىبر٦ت ؤن ٢ضم بكإجها الى٣ض الظاحي 

"ألازُاء الشالزت ال٣اجلت". بّن ؤَم صعؽ ًم٨ً اؾخسالنه َى ؤّن هٟـ وؾماَا 

اثُت، وبالخالي  ألاؾباب حُٗي هٟـ الىخاثج، ٦ما جا٦ض ٖلى طل٪ ال٣اٖضة الٗلمُت الٟحًز

                                                           
بُض في سجً مِؿىع ؾىت  1 . 1981ـ سجً ٢ُاصة الاجداص الاقترا٧ي، بمً ٞحهم ٧اجبه ألاو٫ ٖبض الغخُم بٖى

و٢ُاصة ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل و٧اجبها الٗام دمحم هىبحر ألامىي، اؾدكهاص ؾُٗضة اإلاىبهي ودمحم 

بض الخ٤ قباَت... وقهضاء الهؼ  ىت ٖو  اث الكٗبُت...٦ٍغ
 ـ مدايغة الُىؾٟي في بغو٦ؿُل 2
مً ٧ىالِـ جدب٘ الباخض لخُٗحن نض٣ًه بصَعـ بجز٦غي ٖلى عؤؽ َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت. ووعصث  3

ضة اإلاؿاء ) ا في ظٍغ ًً  (.2012ٚكذ  15الىا٢ٗت ؤً
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ٞةن بٖاصة اإلاغاَىت ٖلى ألازُاء ال٣اجلت، ال ًم٨ً ؤن ًٟطخي بال بلى خهاص زُبت الىػٍغ 

ُل، وزُبت اإلاٛاعبت وفي م٣ضمتهم الكباب اإلاٛغبي في ألاو٫ الاقترا٧ي الؿاب٤ في بغو٦ؿ

ظٍ الخُبت الٗامت هي التي ؾخُٗي مى٠ُٗ الخدى٫ بلى الشىعة الؿلمُت،  ٧ل م٩ان. َو

هىع خغ٦ت   .2011ٞبراًغ ؾىت  20في بَاع الخغا٥ الٗغبي ْو

ل٣ض زل٣ذ َظٍ الخغ٦ت، في بضاًتها، ؤظىاء هٟؿُت واظخماُٖت، مهضث بكٗاعاتها 

بةؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص وبمؿحراتها الؿلمُت في مٗٓم اإلاضن واإلاغا٦ؼ  اإلاىاصًت

اإلاٛغبُت، لبىاء محزان لل٣ىي، اؾخُإ، في ػزم حؿا٢ِ ألاهٓمت، ؤن ًىتٕز عيىر 

الخ٨م إلاُالب اإلاىخًٟحن، ٞجاءث الخٗضًالث الضؾخىعٍت والاهخساباث الؿاب٣ت 

مٗٓم ال٣ىي املجخمُٗت خى٫ الهضٝ  ألواجها... الخ. ٧ان طل٪ في بضاًت الخغا٥ وجىخض

ظا الخ٨خل والىخضة، م٨ً  اإلاغ٦ؼي الظي ٨ًشٟه قٗاع "بؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص "، َو

مً زل٤ قغوٍ الهمىص ؤمام ٧ل ؤنىاٝ ال٣م٘ التي واظهتها الخغ٦ت، ٖلى مضي 

قهىع، ٢بل ؤن جخم٨ً مجها اؾتراجُجُت "ٞغ١ حؿض! " الاؾدبضاصًت وجضب ٞحها الخالٞاث 

جُا إلاا ٢بل اهُال١ الخغ٦ت، ُٞخٛى٫ الٟؿاص و  جسٟذ ظظوتها وجبضؤ الخالت حٗىص جضٍع

ى ما ًُغح  والاعحكاء والاؾدبضاص مً ظضًض و" حٗىص خلُمت بلى ٖاصتها ال٣ضًمت ". َو

يغوعة الى٢ٟت الخإملُت لخ٣ُُم ما ظغي واؾخسالم الٗبر مىه ألن اإلاٗغ٦ت لم جيخه بٗض. 

ش الكٗىب والشىعاث، بجها في بضاًاتها ألاولى ؤو ٖلى بل ًم٨ً ال٣ى٫، بطا اؾخدً غها جاٍع

 ؾبُل الض٢ت، بجها في ٖثراتها ألاولى بطا اٖخمضها ال٣ىلت اإلاكهىعة "ل٩ل بضاًت ٖثراتها "...

، ٢بل حٗمضها بٌٗ الاؾخُغاص في حٗا٢ب الٗى٠ الشىعي والىًا٫ الضًم٣غاَي

الىنى٫ بلى مغخلت الشىعة الؿلمُت، وطل٪ لى٩ىن في نىعة الخُىعاث التي خهلذ بلى 

ؤن ونلذ ألامىع إلاا هي ٖلحها آلان ٞخ٣ل بظل٪ نٗىبت الدصخُو، والجىاب ٖلى ؾاا٫ 

 اإلاغخلت وؤصاة الٗمل ٞحها؛ ؤي ظبهت الضًم٣غاَُت والجزاَت والخؿاب ومهام َظٍ الجبهت.

غاٝ اإلاٗ ىُت بهظٍ الجبهت وما هي ال٣ىي اإلاغشخت لها؟ بّن ظبهت ٞما هي ألَا

سُت ًيبػي ؤن "...  الضًم٣غاَُت والجزاَت والخؿاب، ٖلى ٚغاع ٦خلت الجابغي الخاٍع
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جخ٩ىن مً ال٣ىي التي لها ٞٗل في املجخم٘ ؤو ال٣اصعة ٖلى مماعؾت طل٪ الٟٗل، وال 

غاٝ، بال طل٪ ال ظي ًً٘ هٟؿه زاعظها ٌؿدشجى مجها بهىعة مؿب٣ت ؤي َٝغ مً ألَا

. ومً زّم ٞةّن َظا الاثخالٝ، الظي ا٢ترخىا له اؾم "الجبهت" الؾخدًاع مٗجى 1ويضَا"

اإلاىاظهت، مٟخىح ل٩ل ال٣ىي املجخمُٗت مً َُأث ؾُاؾُت وه٣ابُت وخ٣ى٢ُت ومضهُت 

ولٟٗالُاث مكهىص لها باإلاهضا٢ُت والجزاَت وبالخًىع الىًالي في بصاهت الاؾدبضاص 

واإلاٟؿضًً واإلاُالبت بغبِ اإلاؿاولُت باملخاؾبت وؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الجمُ٘ والٟؿاص 

ضم ؤلاٞالث مً ال٣ٗاب.  ٖو

٨ظا ٞةن ال٣ىي اإلاغشخت لهظٍ الجبهت هي:  َو

  ٣حن ًَ حن املخاَعبحن واإلاًا ؿاٍع ؤوال: ٧ل الخىُٓماث الؿُاؾُت مً بؾالمُحن َو

دبضاص ويض اإلاؿاومت في واإلا٣هُِحن بؿبب مىا٢ٟهم الىاضخت يض الٟؿاص والاؾ

جي الاجداصي  اإلاباصت؛ ه٣هض ؤخؼاب الُلُٗت الضًم٣غاَي الاقترا٧ي وخؼب اإلااجمغ الَى

والخؼب الاقترا٧ي اإلاىخض وخؼب الىهج الضًم٣غاَي والضاثغة الؿُاؾُت لجماٖت الٗض٫ 

وؤلاخؿان وخؼب ألامت وخؼب البضًل الخًاعي. َظٍ الهُأث الؿُاؾُت ًيبػي ؤن جإزظ 

 ها، ٖلى هدى ما في الجبهت.مى٢ٗ

  اث والى٣اباث ال٣ُاُٖت والخىُٓماث زاهُا: الى٣اباث الٗمالُت مً اإلاغ٦ٍؼ

ُأث الخجاع الهٛاع واإلاخىؾُحن والخىُٓماث الٟالخُت والجمُٗاث  ُت َو الخٞغ

الش٣اُٞت واإلاهىُت والكبابُت والُالبُت واليؿاثُت، مً مسخل٠ الاججاَاث و٦ظا الهُأث 

 خماًت اإلاا٫ الٗام والضٞإ ٖىه... اإلاخسههت في

  ت ٦جماٖت الٗض٫ وؤلاخؿان وخغ٦ت زالشا: الخىُٓماث والخُاعاث الضٍٖى

الخىخُض وؤلانالح والكُىر الظًً ًامىىن بمىاًَت الاؾدبضاص والغقىة، ومسخل٠ 

 الٗال٢اث الؼبىهُت، في بَاع جىخُض الجهض في هُا١ ٞلؿٟت الجبهت وجىٕى م٩ىهاتها.

                                                           
 .104ـ م ـ ن، م  1
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  :جي اإلاؿاَمت في الاؾدشماع الهىاعي والٟالحي عابٗا ٢ىي الا٢خهاص الَى

ا مً الخضماث؛ َظٍ  حَر والخجاعي والخضماحي في ألاوكُت اإلاالُت والؿُاخُت والى٣ل ٚو

ىُت  ا ٖلى اإلاباصعة والخىاٞؿُت الَى ال٣ىي التي جىاٞذ يض الخبُٗت الا٢خهاصًت وآزاَع

ً الابتزاػ واؾخٛال٫ الىٟىط وؾُاصة وجىايل يض الدؿلِ والٟؿاص والغقىة وحك٩ى م

ما٫..  الٛمىى في ٖالم ألٖا

  زامؿا: ٧ل الصخهُاث والخُاعاث، مً اإلاىا٢٘ ال٣ُاصًت ؤو في ٢ُاصة الخغ٧اث

ىُت التي ماعؾذ الٗمل الخ٩ىمي ؤو ما جؼا٫، و٧ل  الخصخُدُت صازل ألاخؼاب الَى

 واإلاىاًَت لالؾدبضاص وللٟؿاص. اإلاىايلحن ال٣اٖضًحن بهظٍ ألاخؼاب اإلاامىت ب٣ُم الجزاَت

  ؾاصؾا: ٧ل الٗىانغ الٟاٖلت صازل ؤو بجىاع الهُئت الخا٦مت، واإلا٣خىٗت

سُت املخضصة للجبهت.  بإَمُت ويغوعة الخُٛحر في ؤ٤ٞ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخاٍع

ا اثخالٞا وجدالٟا مىظها يض الىٓام ال٣اثم، وال يض  بّن الجبهت ال ًجب اٖخباَع

واتهم، وبهما هي ج٨خل ظبهىي واؾ٘ مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ شخو ؤو ؤشخام بظ

ىُت الؿامُت في الضًم٣غاَُت والجزاَت وب٢غاع هٓام الكٟاُٞت وج٣ضًم اإلاؿاولحن  الَى

للخؿاب ًٖ ؤًت مؿاولُت ٖمىمُت ًخم جدملها، ٖلى ٚغاع ٧ل ألاهٓمت املخترمت في 

بِ اإلاؿاولُت باإلاؿاءلت الضو٫ الضًم٣غاَُت خُض ٌؿىص الخ٨م الهالر ال٣اثم ٖلى ع 

 وؤصاء الخؿاب.

بّن َظٍ الجبهت ال جلػي الهُئاث والخىُٓماث اإلاك٩لت لها وال ج٣ىم م٣امها ألن ما 

سُت اإلاظ٧ىعة لِـ ٢ُامها في ق٩ل  ًجٗل مجها ظبهت مً قإجها الايُإل باإلاهام الخاٍع

سُت، وبهما "... اهخ غاٝ جىُٓم واخض، ٦ما ٣ًى٫ الجابغي ًٖ ال٨خلت الخاٍع ٓام ألَا

ا خى٫ ألاَضاٝ اإلاظ٧ىعة والٗمل اإلاىخض مً ؤظلها"  .1اإلا٩ىهت لها اهخٓاما ٨ٍٞغ

لى ؾبُل الخالنت في ٖىىان ظبهتؤلاعاصة الكٗبُت والجزاَت والخؿاب، وظب  ٖو

ال٣ى٫ ؤهه ال ًم٨ً جهىع الخض مً الٟؿاص ؤو ال٣ًاء ٖلى الغقىة بال بدل بق٩ا٫ 

                                                           
 .105ـ دمحم ٖابض الجابغي، اإلاىا٠٢، م. ؽ.، م  1
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ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي اإلاغ٦ؼي. وبىٟـ الخهىع، ًم٨ً البيُاث اإلاىخجت لهظٍ الٓاَغة 

الخإ٦ُض ٖلى ؤن مهمت مىاظهت َظٍ البيُاث الؿاثضة اإلا٨غؾت لل٣م٘ والاؾخٛال٫ 

والخغمان و٧ل مٓاَغ الخسل٠، ال ًم٨ً ألي ٞهُل ؤو جىُٓم ؤو ظمُٗت، بمُُٗاث 

ُت الغاَىت، ؤن ًًُل٘ بها لىخضٍ. ٞمهمت الخهضي لٓاَغة  الىا٢٘، وؾُا٢اث الٓٞغ

الاؾدبضاص والٟؿاص، هي مهمت ظمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت وال٣ىاٖت في ال٣ًاء، ٖلى ؤو 

ُٛان َظٍ البيُاث، وبالخالي ٞةهه بضون ججاوػ وا٢٘ الدكغطم  الخض مً ؾُاصة َو

والخٟغ٢ت والدكخِذ واؾدُٗاب خ٣ُ٣ت واؾتراجُجُت "ّٞغ١ حؿض"، وبضون الاهخٓام 

ىُت املخضصة لبىاء هٓام للجزاَت والخؿاب.. بضون ال٨ٟغي والخغ٧ي خى٫ ألاَضاٝ الَى

٢ُام اهخٓام مً َظا الىٕى الجبهىي اإلاىؾ٘، ٞال مٗجى للخضًض ًٖ مداعبت الاؾدبضاص 

"  والخد٨م والٟؿاص.. وال مٗجى وال مهضا٢ُت وال ظضًت في ؤي ٦الم وال ؤي قٗاع ًىاصي بـ

ت والٗضالت الاظخماُٖت بؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص " ؤو ٌٗبر ًٖ ؤي جُل٘ ٫"لخٍغ

وال٨غامت ؤلاوؿاهُت".. صون طل٪، ؾِب٣ى ال٨الم مجغص ٦الم، نغار في اإلآاَغاث 

ذ؛ نُدت في واص، ٦ما ٣ًى٫ الٗغب ؤو ٚىاء في الخمام، ٦ما  ان ما ًظَب م٘ الٍغ ؾٖغ

 ٣ًى٫ الٟغوؿُىن.

 ل٣ض ؤزبدذ ألاخضار ؤّن زُاع ظبهت الضًم٣غاَُت والجزاَت والخؿاب، باإلاىٓىع 

الظي ه٣ترخه، َى البضًل الظي ؤزبذ وظاَخه وهجاٖخه في مىاظهت وا٢٘ الٟؿاص الظي 

اث اإلاؿخدضزت، ومجها اإلاٛغب، ٖلى مجخمٗاتها. ُٞىم اهخٓم  ًٟغيه اؾدبضاص ألابٍى

ما، خى٫  حَر غ بال٣اَغة ٚو ظمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت وال٣ىاٖت بخىوـ وفي مُضان الخدٍغ

ىُت اإلاخمدىعة خى٫ "ب ؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص"، ؾ٣ِ، ؤو ٖلى ألاَضاٝ الَى

ألاصر بضؤ ٌؿ٣ِ الٟؿاص والاؾدبضاص. ل٨ىه ما ؤن اهٍٟغ الاهخٓام خى٫ َظٍ 

بلٛت ٦غة  hors-jeu"مداولت حؿلل"  ألاَضاٝ، باعج٩اب ٞهُل ؤلازىان اإلاؿلمحن لـ

ت ال٣ضم، اهخ٨ـ وحٗثر الك٤ الشاوي مً اإلاكغوٕ؛ بىاء بضًل الٟؿاص، بضًل هٓام الجزاَ

سُت، ؾُان. وبطا ٧ان مً  والخؿاب؛ الك٤ الشاوي مً بغهامج الجبهت ؤو ال٨خلت الخاٍع

مٗجى إلاا ظغي، ٞهى ؤن ؤَغوخت "ظبهت ؤلاعاصة الكٗبُت والخؿاب" ؤَغوخت صخُدت 

 صخت الاهًباٍ لكغوَها.
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سُت لِـ ؾهال ولِـ بؿُُا وصوهه  مً املخ٤٣ ؤّن َغح الجبهت ومهامها الخاٍع

ن ًبظ٫ ومٗاهاة البض للجمُ٘ مً اؾخدًاع اؾخد٣ا٢اتها.. مً املخ٤٣ ظهض ٦بحر ًجب ؤ

ً ال٣ىي اإلاٗبإة وبالترا٦ماث اإلاىجؼة  ؤًًا ؤن ؤمغ َظٍ الجبهت وعَاهاتها مغجبِ بمىاٍػ

ت والخطخُاث اإلابظولت في اإلاٗاع٥ اإلاُضاهُت زال٫ اإلاىاظهت م٘  واإلا٨دؿباث اإلاىتٖز

ؾُاصجه.. مً املخ٤٣ ٦ظل٪ ؤن الايُإل  الٟؿاص؛ ؤي م٘ ال٣ىي ناخبت اإلاهلخت في

سُت لِؿذ ٢ًُت ٦بـ ٖلى الؼع لُدضر الخُٛحر اإلاُلىب، وبهما َى  بهظٍ اإلاهام الخاٍع

اهاث  ل الىٟـ.. مً املخ٤٣، في ألازحر، ؤن إلاشل َظٍ الَغ ٍى غ َو ٦ٟاح مٍغ

ً ٦ؿبها وهجاخها.. ل٨ً املخ٤٣ ؤًًا ؤن مٗاع٥  والاؾخد٣ا٢اث مداطًغ ٦شحرة جَغ

ل َىا٥ ٢ًُت ؤ٦ثر ٖضالت مً ٢ًُت بعاصة الكٗب بضًال ًٖ ال٣ ًاًا الٗاصلت ــ َو

الخد٨م والجزاَت ٦بضًل للٟؿاص؟ ــ ٖىضما ٩ًىن َىا٥ مً ًيخٓم خىلها، هي مٗاع٥ 

مدؿىمت ألصخابها صوما، َا٫ الؼمً ؤم ٢هغ، قٍغ اؾدُٗاب الخ٨مت الهِىُت 

ت الٗضو ت الىٟـ ومٗٞغ ظا َى  اإلاكاع بلحها آهٟا في مٗٞغ لخؿً بصاعة اإلاٗغ٦ت. َو

 مىيٕى ال٣ٟغة اإلاىالُت.
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 املغؤّلٔ٘" جْاب "جبَ٘ اإلصارٗ الؾعبٔ٘ ّحغاُب ثاىٔا:

 )علٙ عبٔل اخلالص٘ العام٘(

ؼ هي ٧لماث في  اؾخد٣ا١ الخىُٓم وبغهامج الٗمل إلاىاظهت مىٓىمت الٟؿاص وحٍٗؼ

 .. وفي الخالنت الٗامت.٢ُم الجزاَت

قاث في مىيٕى الاؾدبضاص والٟؿاص وؤؾباب ٢ُام ًدضر ؤن جيخهي الى٣ا

ت  واؾخمغاع مشل َظٍ ألاهٓمت الؿُاؾُت ال٣اثمت ٖلحهما، للضوعان في خل٣ت مٟٚغ

حُٗضها بلى خ٩اًت البًُت والضظاظت وؤحهما ألاؾب٤؟ هٟـ ألامغ، بالخبُٗت، ًيسخب 

ه ٖلى بٌٗ الى٣اقاث التي جضوع خى٫ اؾخد٣ا١ ججاوػ َظٍ ألاهٓمت وؤَم قغوَ

ال٣اضخي بغبِ اإلاؿاولُت باملخاؾبت. ٞهىا٥ مً ًغي ؤهه لى ٧اهذ ٖىضها صًم٣غاَُت إلاا 

٧ان لضًىا الٟؿاص. وفي اإلا٣ابل َىا٥ مً ًلر ٖلى ؤهه لى لم ٨ًً ٖىضها الٟؿاص ل٩اهذ 

لضًىا الضًم٣غاَُت. وم٘ ؤن اإلاٗاصلت، في ٦ال الُغخحن، جىضعط ُٞما ًُل٤ ٖلحها الٗغب " 

ً مسخلٟحن، وم٘ ؤن الخاط مىسخى، مىسخ ى الخاط " للخٗبحر ًٖ هٟـ اإلاٗجى بخٗبحًر

ألامغ، َىا، ًخٗل٤ ب " وظهحن لٗملت واخضة "، ٞةن ظهىصا ٦بحرة، ٦شحرا ما جًُ٘ في مشل 

َظٍ الى٣اقاث، ألؾباب جغجبِ ؤخُاها بالجزوٕ اإلاغضخي لىٕى مً الىسبت إلاشل َظا 

ؾب٤ الخُغ١ بلحها ت مً املخاطًغ الجض٫/ السجا٫، وؤخُاها ؤزغي ألؾباب جغجبِ بجمل

 .في ٣ٞغاث ؾاب٣ت

جي للجزاَت َى اؾخد٣ا١ مخ٩امل  بّن مداعبت الخد٨م والٟؿاص وبىاء هٓام َو

، ال ًم٨ً بال ؤن ٩ًىن  ومترابِ مً الىاخُت الٗملُت. وبن ؤي ه٣اف في َظا اإلاىيٕى

غ له، ال  ظضلُا بهظا اإلاٗجى الخ٩املي، ألن الٗمل ٖلى بؾ٣اٍ الٟؿاص والاؾدبضاص اإلاَا

ًم٨ً ؤن ٩ًىن له مٗجى زاعط َغح بضًل ًٖ َظا الٟؿاص والاؾدبضاص؛ َظا البضًل 

الظي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن قِئا آزغ ٚحر الجزاَت والضًم٣غاَُت وجىُٓم ويبِ اإلاؿاولُت 

وؤصاء الخؿاب ٖجها. وبالخالي، ٞةن ؤي مداولت لٟهل اإلاهمخحن، مهمت بؾ٣اٍ الٟؿاص 

اث، ؤو جىظُه الى٣اف في ؤي وظهت  والاؾدبضاص ومهمت بىاء هٓام للجزاَت ومجخم٘ الخٍغ

٠ ملجغي الهغإ الخ٣ُ٣ي بحن  ال جغبِ الاؾخد٣ا٢حن، َى مًُٗت للى٢ذ وجدٍغ
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مٗؿ٨غ الٟؿاص ومٗؿ٨غ الجزاَت، وحكُٗب للى٣اف في مخاَاث ال جيخهي ألي هدُجت وال 

 جد٤٣ جغا٦ما ًم٨ً البىاء ٖلُه.

اهاث مىٓىمت ال جزاَت واؾخد٣ا٢اتها ٦بضاثل للىا٢٘ اإلاىؾىم بالٟؿاص هي، في بّن َع

ى، في  ٤ُ في ج٨ُٟ٪ مىٓىمخه. َو ان الخجاوػ والىٟي لهظا الىا٢٘ ومضي الخٞى الٗم٤، َع

ان "الاهخ٣ا٫ بلى الضًم٣غاَُت". ومً َىا ؤَمُت وظضلُت "الضًم٣غاَُت"  الٗم٤ ؤًًا، َع

لٟؿاص. ٢ض ًالخٔ َىا٥ جضازل بحن ٦هضٝ و٧أصاة وآلُت، في آلان هٟؿه، ملخاعبت ا

اهاث والاؾخد٣ا٢اث، وما الٟهل بُجهما، في الخ٣ُ٣ت، بال بظغاجي وخؿب.  الَغ

اهاث هي ألاَضاٝ والاؾخد٣ا٢اث هي البرامج ال٨ٟاخُت التي مً قإجها ؤن جىنل  ٞالَغ

بلى جل٪ ألاَضاٝ. وعَاهاث مٗغ٦ت مداعبت مىٓىمت الٟؿاص، بهظا اإلاٗجى، ؤَضاٝ 

 ٢اث، واؾخد٣ا٢اتها ؤَضاٞها وعَاهاث.واؾخد٣ا

ان "الاهخ٣ا٫ بلى الضًم٣غاَُت" ٌٗجي  ٨ظا هيخهي، بٗض جإمل الخالناث، بلى ؤّن َع َو

الخغ٦ت "مً... بلى"؛ مً الخ٨م )واملجخم٘( ٚحر الهالر بلى "الخ٨م الهالر" باإلاىٓىع 

ي واإلاًمً في الىا٢عي للمٟهىم؛ ؤي باإلاٗجى اإلاخضاو٫ الُىم في مداٞل اإلاىخٓم ألامم

المُت ٖلى الهُٗض الضولي. وخغ٦ت  مىاز٣ُه والؿاثض في الؿاخخحن الؿُاؾُت وؤلٖا

الاهخ٣ا٫ َظٍ، لِؿذ ٦الم ٣ًا٫ وبهما هي اؾتراجُجُاث ومهالر مخىا٢ًت وحٗبحر ًٖ 

َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث واإلاهالر بهغاٖاث مدخضمت بحن ال٣ىي اإلاؿخُٟضة واإلاخًغعة مً 

هي هٟـ ال٣ىي اإلاؿخُٟضة واإلاخًغعة، ٨ٖؿُا، مً الخ٩امت الاؾدبضاص والٟؿاص، و 

 والجزاَت.

وفي جهاًت اإلاُاٝ، و٦سالنت ٖامت، ًم٨ً بظما٫ ال٣ى٫ في ؤن "املخؼن" َى 

الاؾدبضاص والٟؿاص، والاؾدبضاص والٟؿاص َما صولت املخؼن وبيُاجه املخخلٟت.. املخؼن 

اع الظي ًد٨م في ب َاٍع الخ٩ام لُٛخىىا، الوٗضام ؤي َى الاؾدبضاص والٟؿاص ألهه ؤلَا

مُمئىحن الوٗضام ال٣ضعة ٖلى مغا٢بتهم لك٩لُت  َٛخىىا لُد٨مىابم٩اهُت ملخاؾبتهم، و 

ضم اؾخ٣اللُت ال٣ًاء..  ال٣ىاهحن ٖو
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ظٍ البيُاث  ومً زّم، ٞةّن ٧ل ال٣ًُت، في اؾخد٣ا١ مىاظهت َظا الىا٢٘ َو

ح في الجم٘ بُجهما. ٞال٣ىة ل٩ي حؿىص البالُت، ج٨مً في ظضلُت الخ٤ وال٣ىة وعَان الىجا

جدخاط لالؾدىاص للخ٤ ٧ي ج٨دؿب اإلاهضا٢ُت وجًمً الاؾخمغاع. والخ٤ ٢ىي بظاجه 

ؿىص. ٞال ٨ًٟي  صخُذ، ٚحر ؤهه في خاظت، م٘ طل٪، بلى ٢ىة ٌؿدىض بلحها ل٩ي ًيخهغ َو

ي لهُئت ؤو إلاى٠٢ اْمغت ؤن ٩ًىن ٖلى خ٤ ل٩ي ٌؿىص، بل بن ؾُاصجه مخى٢ٟت ٖلى مض

ٍغ ٖلى ؤو خُاػجه ل٣ىة ٌٗخمض ٖلحها لٟغى ؾُاصجه.  جٞى

جي  وبّن مٗغ٦ت مداعبت الاؾدبضاص والٟؿاص وب٢امت الخ٨م الغقُض والىٓام الَى

ـٍ ٖلى الؼع، ولِؿذ باألمغ الؿهل والهحن، ل٨ً خؿمها خخمي  للجزاَت لِؿذ مؿإلت ٦ب

اهاث والاؾخد٣ا٢اث الخمشل ا لصخُذ والىا٢عي، ب٣ضع ما َى يغوعي، قٍغ جمشل الَغ

ل الىٟـ بال ق٪، الش٣ُل  في ٧ل مغخلت ومدُت مً مؿلؿل ال٨ٟاح، الٍُى

ش.. ول٨ً.. ول٨ً ٖلى َضي  ب، ل٨ً اإلاىظوع لالهخهاع بمى٤ُ الخاٍع الخطخُاث صون ٍع

 ث ؤؾٟله ُٞما هغي.االخىنُ

و لى ؤعصها ؤن هىظؼ وه٨ش٠ َظٍ الخاجمت في ظملت واخضة، ؤم٨ً ال٣ى٫، ٖلى 

ٞبراًغ".. ٧ان ٖىىان مغخلت ٦ُبرث آمالها.. وب٣ضع ٦ِبر آلاما٫  20خغ٦ت "ضم ؤّن يىء ما ج٣

٣ــــــــِ بـ اهاتها، ٦ُبرث زُباث مأالتها.. والخضاع٥ مم٨ً ب، ٞو "ظبهت ؤلاعاصة الكٗبُت في َع

جي" ؤو  وخؿاب اإلاؿاولُت" "اثخالٝ الضًم٣غاَُت والجزاَت والخؿاب"؛ ؤو "اإلاُشا١ الَى

سُت "... ٞهي ٧لها ؤؾماء إلاًمىن واخض، ضًم٣غاَي " ؤو ؤو " ال٣ُب ال "ال٨خلـــــــت الخاٍع

وال مكاخت في ألاؾماء، ٦ما ٣ًى٫ ال٣ٟهاء، و٦ما ٧ان ًغصص في ٧ل اإلاىاؾباث اإلاغخىم دمحم 

 ٖابض الجابغي.

ى ًصر باليؿبت للٗامل الضازلي،  َظا َى مىظؼ بضًل الخجاوػ، في هٓغها، َو

صر ؤ٦ثر في مىاظهت الٗامل الخاعجي الظي ؤٞغصها له الخحز ألا٦بر مً َظا ال٨خاب.  ٍو

ُىت بالٗامل الظاحي ، ألن "الظاحي" 1طل٪ ؤن الٗىامل اإلاىيىُٖت، ٖلى ؤَمُتها، َع

ظٍ ألازحرة هي في البضاًت  اإلاغجبِ ب"الكٗب" َىا َى الظي ًدضص "ؤلاعاصة الكٗبُت"، َو

                                                           
1
 الٟلؿٟي ، ول٨ً باإلاىٓىع الىا٢عي؛ ؤي بالخٗامل م٘ الىا٢٘ اإلالمىؽ. لِـ باإلاٗجى - 
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هي ؤنل ٧ل شخيء. هي اإلا٣ُاؽ الظي  -٦تبما حٗىُه مً ٞهم ووعي وجىُٓم وخغ –والجهاًت 

ش وبال ٠ُ٨ٞ  ض هللا ومى٤ُ الخاٍع ًخدضص به ٧ل شخيء. وبعاصة الكٗىب ال ج٣هغ، بٖى

ض مً  والجؼائغلكٗب ٣ٞحر  ت بذجم ٞغوؿا ظشمذ ٖلُه ألٍػ ؤن ًضخغ ٢ىة اؾخٗماٍع

ش املجخم٘الـُدىام٢غن، و٠ُ٦ لكٗب  الُخحن في جاٍع ى ؤ٣ٞغ، ؤن ٣ًهغ ؤٖتى بمبًر  ، َو

٨ُت. الث اإلاخدضة ألامٍغ  البكغي؛ ٞغوؿا والٍى

 ًب٣ى في ٧ل َظا ؾاا٫ ٖلـى:

 مه يعهق اجلزص؟
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 تىصيات أطاطية:

 ٘ مً ؤَم اإلاٗاصالث التي ٢غعث الههُىهُت الٗاإلاُت ٦ساصمت للمهالر واإلاكاَع

ت الٗاإلاُت بم٣ضعاث  ى٦ُلت لخ٨َغـ الهُمىت الغؤؾمالُت الاخخ٩اٍع ت، َو الاؾخٗماٍع

اإلاٗاصلت التي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها واإلاخٗل٣ت بدض الخ٩ام ٖلى جهب و٢م٘ بلضاهىا، 

وايُهاص قٗىبها مً ظهت وخض الكٗىب ٖلى الخمغص ٖلى خ٩امها. ؤما الخُاع 

ت ٟٞي  ٘ واملخُُاث الاؾخٗماٍع الصخُذ، لخل َظٍ اإلاٗاصلت ومىاظهت َظٍ اإلاكاَع

 جىنِخحن طَبِخحن:

 ا٥ الكٗبي ؤ٦ثر ججظعا مً ؤن ًخم ا٢خالٖه..ــ ٖلى الضولت ؤن ج٣خى٘ بإن الخغ  1

لى الخغا٥ الكٗبي ؤن ٣ًخى٘ بإن الضولت ؤ٢ىي مً ؤن ًخم بؾ٣اَها.. 2  ــ ٖو

ـــ ٖلى الجمُ٘ ؤن ٣ًخى٘ بإهه ال ًم٨ً ألي َٝغ لىخضٍ ؤن ًًُل٘ بمهام اإلاغخلت  3

جي وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع والخ٣ضم لىخضٍ.  في البىاء الَى

خى٘ بإهه ال ًم٨ً ألي َٝغ لىخضٍ ؤن ًىاظه َظا املخُِ ــ ٖلى الجمُ٘ ؤن ٣ً 4

جي،  ُب والخُغ اإلااخ٤ لىخضٍ وؤن ٖلُىا ؤن هضع٥ ظمُٗا ؤن م٣خل "الجمُ٘" الَى الَغ

صولت وجىُٓماث و٦ُان " وظىص "، في ز٣ت ؤي َٝغ مىا في الخاعط واؾخٗضاصٍ لٗبت لٗبخه 

 في الخدال٠ مٗه يض ؤي َٝغ مً ؤَغاٝ الضازل الىَجي.

ـ ٖلى الجمُ٘ ؤن ًىسٍغ في ه٣اف م٘ الحهىص اإلاٛاعبت بكإن زُىعة الههُىهُت  5

ٖلى اإلاٛغب، ٧ل اإلاٛغب وب٢ىإ مً اهسٍغ مجهم في لٗبت الخأمغ والازترا١ الههُىهُحن 

خذ ه٣اف م٘ مً ًدخل مجهم ؤعى ٞلؿُحن، ولم جلُش  تراظ٘ ٞو للمٛغب ؤن ٠٨ً ٍو

اء، ؤن ٌٗىصوا بلى جهم للِٗل بؿالم م٘ بزىاجهم اإلاؿلمحن، ٖلى  ؤًاصحهم بضماء ألابٍغ َو

ضون.. َظا مىاػاة م٘  ت، ال ًى٣هىن قِئا وال ًٍؼ ؤؾاؽ اإلاىاَىت والخ٣ى١ اإلادؿاٍو

 ٞطر الازترا١ الههُىوي ومساٍَغ ٖلى الجمُ٘.
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 أمحز ّحيناٌ يف خضّج مجري

 رّٓالت 2حْل خمطط تكغٔه املػضب لـ 

زلـذ زغحاجً ألاعبع ألازحرة على نـداث ؤؾبىعُت "ألاًام" ػوبعت مً 

ً ؾابلحن جدضزذ عً اإلاكغوع الخُحر  لخلؿُم اإلاؼغب إلى زمـ الغصوص، في خىاٍع

الث...  صٍو

الث.. 6)م٣اَٗا(.. ؤنبدذ آلان   صٍو

الث، خضصتها  5هُف طلً، َل ألامغ بهظٍ الؿهىلت، كبل طلً جدضزذ عً  صٍو

ف، حمهىعٍت ؤؾامغ، حمهىعٍت ؾىؽ، حمهىعٍت  مؤزغا في حمهىعٍت الٍغ

اع البًُاء الصحغاء، إياؿت إلى اإلاملىت اإلاؼغبُت اإلاخمغهؼة في حتهي الغباٍ والض

لت الؿاصؾت؟  بالخهىم، ؿما هي الضٍو

وجىُل٤ َظٍ ألاؾُىعة مً مغ٦ؼ صبضو التي ج٣٘  !!. "حمهىعٍت صبضو الىبري"هي 

باإلاى٣ُت الكغ٢ُت ٢غب جاوعٍغث وجاهضعاعا خُض جم ا٦دكاٝ خ٣ل ٦بحر للٛاػ الُبُعي. 

٢ا مً زلُٟت ٟٞي ألاًام ألازحرة ؤُٖذ الخ٩ىمت عزهت الكغوٕ في اؾخٛالله.. ٞاهُال

اعاث  ذي بهظٍ اإلاى٣ُت ًخم الخدًحر لل٣اءاث ز٣اُٞت بضبضو وجخ٨ش٠ الٍؼ الخىاظض الخاٍع

 للحهىص الههاًىت باإلاى٣ُت بك٩ل ٚحر مؿبى١ في آلاوهت ألازحرة..

دمان، مً اإلاؤهض ؤن البعٌ ؾُتهمً بالجىىن، والبعٌ آلازغ  الؿُض ٍو

خمخ ع بظواء اؾتراجُجي مىلُع ؾُلٌى َظا شخو طوي حضا ٌؿدكغؾ اإلاؿخلبل ٍو

لٌى "إًىا َظا ػحر خمم" ومياهً  الىظحر، بماطا جغص على مً ؾُلغؤ َظا الحىاع ٍو

 الُبُعي َى مؿدكـى املجاهحن؟

باث  ا إلاا جدضزىا ًٖ الٗهابت الههُىهُت التي ج٣ىم بخضٍع هغص ٖلحهم بإه٨م ٢لخمَى

ً في ٞىىن ال٣خل جدذ بقغاٝ يباٍ مً ظِل الخغ  ت وبخ٩ٍى ب الههُىوي في ٖؿ٨ٍغ

ؤ٦ثر مً مى٣ُت ببالصها.. في اإلاضن والجبا٫.. ل٨ىىا ٖىض ٦كٟىا للٗهابت وؤًٖائها لم 

حن "اإلااًت ج٨ظب الُٛاؽ"  وؿم٘ لهاالء ع٦ؼا.. عصي ٖلحهم َى ما ٣ًىله بزىاهىا اإلاهٍغ
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و" ما بٗضة ٚحر جاػة " ٦ما ٣ًى٫ اإلاٛاعبت، وؤعص ٖلحهم ؤًًا ب٣هت حجا وال٣ِ واللخم 

ظخه، ".. ٞةطا ٧ان َظا َى ال٣ِ ٞإًً اللخم، وبطا ٧ان َظا َى اللخم ٞإًً م٘ ػو 

ال٣ِ"؟. هدً ه٣ضم خ٣اث٤ وبإصلت ملمىؾت و٢اَٗت، والبٌٗ ممً ٌؿٟهىن َظا 

تهم في  ٗىصوا بلى ؾٍغ ال٨الم ال ًم٨ً لهم بال ؤن ًسغؾىا وؤن ًخجلىا مً ؤهٟؿهم، َو

لحها، ؤما في الٗلً ٞهاال ب بلضَم والخأمٖغ  ء ألاشخام مًٟىخحن.جسٍغ

ىه وؤمً ؤبىاثه،  ما ؾإ٢ىله َى مؿاولُت ؤي مش٠٣ وبوؿان وإ بػاء اؾخ٣غاع َو

٤ اإلاؿخ٣ُم  ىىا، وال ٢ضع هللا ٞىدً في الٍُغ ٞهظا ٞغى ٖحن للخُلىلت صون زغاب َو

 بلى َظا الخغاب.

جدضزذ في ملاٌ آزغ ميكىع ؤًًا في ؤؾبىعُت "ألاًام" وجلٌى ؤن العلم 

غي  عمؼ للعمالت، وفي ملاٌ آزغ جخدضر عً الخىظُم اإلاؿلح والكغوع في ألاماَػ

جإؾِـ "بِكمغهت مخإمؼػت"، مً زالٌ الخىظُم الؿغي "مدبي إؾغائُل".. َل 

 الىيع في اإلاؼغب زُحر إلى َظٍ الضعحت؟

ؤ٢ترب مً ؤن ؤظؼم ؤن الىي٘ زُحر ٞى١ ما جخهىع، بل بلٜ في هٓغي، وبدؿب 

غ ٖلحه ا في اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘، صعظت الًغوعة بلى اإلاُُٗاث التي هخٞى

م٨ً  ذ ٍو بقٗا٫ اإلاهباح ألاخمغ.. ًم٨ً ال٣ى٫، وصون مبالٛت، ؤن اإلاٛغب في ٠٦ ٍٖٟغ

ٚضا ؤو بٗض ٚض ؤو في ؤي و٢ذ ال ٢ضع هللا ؤن هىام ووؿخ٤ُٟ ٖلى "بصلب ؾىعٍت" في 

ؤو جاػة ؤو الغباٍ ٖىضها َىا.. ٞما الخؿُمت ؤو " حٗؼ الُمً ؤو الؼهخان لُبُا" في جىٛحر" 

٧ان مسُُا له مؿب٣ا جم الكغوٕ في ؤظغؤجه وجىُٟظٍ مىظ ٖضة قهىع.. وبطا ٧ان 

ل  17البٌٗ ٌسخغ مما ٦ىا ه٣ضم ٞةن هضوة  بالغباٍ، ل٩ل مً اإلاغنض  2018ؤبٍغ

جي مً ؤظل ٞلؿُحن، ٢ض ؤزغؾذ  ت الٗمل الَى اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ومجمٖى

ج٣ضًمىا لألصلت ال٣اَٗت ًٖ الخىُٓماث اإلاؿلخت بةقغاٝ مباقغ مً ألالؿً، بٗض 

ابي،  لى عؤؾهم ؤلاَع الحازام "يهىصا يباٍ ؾامىن مً الجِل الههُىوي ٖو

ى يابِ ؾام بالجِل الههُىوي.. ٞالىي٘ زُحر للٛاًت، واملخُِ ؤؿُىؿاع" ، َو
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الث ) 6حهضٝ بلى ج٣ؿُم البالص بلى  ٣ى مً اإلامل٨ت ظمهىعٍاث بياٞت بلى ما جب 5صٍو

 اإلاٛغبُت ما٢خا(.

بمعنى ؤن َىان مسُِ آزغ لخلؿُم ما حؿمُه "ما جبلى مً اإلاملىت 

 اإلاؼغبُت"؟

ل ما جب٣ى مً اإلاٛغب والظي ؾِخم الاخخٟاّ به، ما٢خا،  ًخم الخسُُِ لخدٍى

 " جامؿىا ".جدذ بؾم اإلامل٨ت اإلاٛغبُت بلى ظمهىعٍت 

 بالعىصة إلى صبضو؟

ع في ألاًام ألازحرة مً الخدًحر لٟٗالُاث مُٛاة بإوكُت ل٣ض هبهىا بلى ما ًشا

ز٣اُٞت، والتي جدضزىا ٖجها ٢بل قهىع، ل٨ً في ألاًام ألازحرة ٣ِٞ، جدب٘ اإلاٛاعبت زُابا 

خُل٘  ت الجمُلت التي اؾخدالذ بلى مغ٦ٍؼ ش الحهىصي بهظا ال٣ٍغ ٧اسخا ًٖ صبضو والخاٍع

ت.. حُُٛاث بٖالمُت مغ٦ؼة ٖلى الحهىص ألن ٩ًىن مضًىت نٛحرة ممحزة باإلاى٣ُت الكغ٢ُ

ا.. وفي  ش اإلاى٣ُت وبهما بدايَغ ظا ٧له ال ٌٗبر ًٖ الاَخمام بخاٍع سهم باإلاى٣ُت.. َو وجاٍع

ت وقبه اه٣ُاٖهم  َظا الؿُا١ ًم٨ً للمغء ؤن ًدؿاء٫ اإلاغء ًٖ مٛاصعة الحهىص لل٣ٍغ

ظا الاَخمام الٟاث٤ باؾخضٖاء  سها " الحهىصي ". ٖجها زم ٞجإة ًإحي َظا ؤلاؾهاب َو جاٍع

ض مً الباخشحن واإلاهخمحن ؤن ًبدض ًٖ ظىاب لهظا الؿاا٫ ؤن  وإلاؿاٖضة ٧ل مً ًٍغ

لت "صبضو ال٨بري" في  ًىُل٤ مً البدض ًٖ مٗجى الٗمل ٖلى الخدًحر إلوكاء صٍو

٪ مل٠ وبغهامج اؾخٛال٫ الٛاػ الُبُعي في َظٍ  ال٢ت طل٪ بخدٍغ الجهت الكغ٢ُت، ٖو

ألازحرة، ولُخإمل اإلاخإملىن ولُبدض الباخشىن ولُخدمل اإلاؿاولىن  اإلاى٣ُت في ألاًام

مؿاولُاتهم اججاٍ ما ًدًغ ٦ظل٪ مً جإؾِـ مخد٠ بمضًىت ٨ُٞ٪ ٖلى ؤه٣اى 

ش اإلاى٣ُت ٖلى ؤجها حهىصًت ٦ما ٣ًا٫ آلان جدذ  مٗبض حهىصي ٢ضًم، ًخم به ٢غنىت جاٍع

م، والخ٣ُ٣ت ؤن َى ش الحهىص وؤزاَع ش للحهىص في اإلاٛغب، ٞال ُٚاء البدض ًٖ جاٍع ا٥ جاٍع

ىا هظ٦غ  ضٍ. َو ش اإلاٛغبي وتهٍى ؤخض ًى٨غ طل٪. ول٨ً الخُىعة في مداولت ٢غنىت الخاٍع

بسُىعة ٦شحر ما ًجغي مً زال٫ " ؤعق٠ُ اإلاٛغب " الظي جم بؾىاص بصاعجه للماعر 

"ظام٘ بًُا" الظي ما اهٟ٪ ٌؿخضعي " مش٣ٟحن نهاًىت ٫ " جٓاَغاث ٖلمُت " لِـ 
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ا ما ظغي زال٫ اإلاٗغى الضولي ألازحر لل٨خاب بالضاع البًُاء.. وللٗلم ٦ظل٪، آز َغ

ٞةن ؤهضعي ؤػوالي ٖىض اٞخخاخه ٫ ؤعق٠ُ اإلاٛغب، ٢بل ؾىىاث، صٖا بلى بخُاء ًٞاء 

ش الهغإ م٘ الاؾخٗماع..  "جىملُلحن"، وما ؤصعا٥ ما هي جىملُلحن في جاٍع

ش، على ؤَمُخه، ما ض الىنٌى إلُه؟ بعُضا عً جـانُل الخاٍع  الظي جٍغ

َظٍ اإلاىظت ألازحرة ال ٖال٢ت لها بالش٣اٞت وال بالترار ؤو اللهض َى الخىبُه إلى ؤن 

بالبٗض ألاهتروبىلىجي إلااضخي الحهىص في اإلاٛغب، بهما ال٣هض مىه َى ٢هض آزغ، ًٓهغ 

 derrière chaque Amazighمً خ٣ُ٣خه بحن الخحن وآلازغ بٌٗ اإلآاَغ ٣٦ى٫ ؤخضَم " 

se cashe un juif صون ؤن هيسخى جسهُو مجلت "ػمان" ألخض ؤٚلٟتها ٖىضما ٦خبذ ،"

م٨ً عبِ َظا ٧له بمدايغة ألخض ٢اصة  بالبىِ الٍٗغٌ "اإلاٛغب ؤعى حهىصًت". ٍو

ا ٖلى اؾخٟخاء واهٟها٫ ٦غصؾخان،  ى مً ٧ان مكٞغ ً الٗغبي ٧له، َو ب في الَى الخسٍغ

ى  ٟٞي مدايغة له ٢بل  حرهاع َجري لُـي"."بواإلاكٝغ ٖلى مسُِ جضمحر لُبُا، َو

٣هض  غوؿُت"، ٍو قهىع ٢ا٫: "الجؼاثغ لِؿذ ٖغبُت ولِؿذ مؿلمت، بل هي حهىصًت ٞو

م آلان ٌكخٛلىن  ٜ َم حهىص.. َو ٗخبر ؤن ٧ل ألاماَػ ش َو ٜ"، ًاؾُغ الخاٍع بالحهىص "ألاماَػ

هٟؿهم ؤجهم في الكباب، ومً َاالء الكباب في الجىىب الكغقي الُىم مً ٣ًىلىن ًٖ ؤ

ت الاهخماء، ول٨ىه مً باب الخٗبحر  ظا ٧له، لِـ مً باب خٍغ ٟخسغون بظل٪، َو حهىص ٍو

 ًٖ السخِ، واهخ٣اما مً التهمِل الظي ٌِٗكىهه.

 6ؾإكاَعً في َظا الجاهب، ؤهذ جخدضر عً مسُِ جلؿُم اإلاؼغب إلى 

ؼُت.. الث، وجلٌى ؤن إؾغائُل جلف وعاءٍ بخىاَؤ مع الحغهت ألاماَػ مً اإلاؤهض  صٍو

ً ؾًُعىن الىثحر مً عالماث الخعجب والىثحر مً عالماث الاؾخـهام،  ؤن الىثحًر

غي ؤن ًغصص َظا الىالم الخُحر في خم بني حلضجه، ؿإهذ في  وؾُلىلىن هُف ألماَػ

ؼُت مً الجىىب الكغقي للمؼغب؟  ألاٌو وألازحر جىدظع مً عائلت ؤماَػ

ُٛتي، مً ؤب ؤماػ  ُٛت، وخُٟض قهضاء، صخُذ ؤهجي ؤٖتز بإماَػ َػي وؤم ؤماَػ

كحرحي مٗغوٞت، ؾىاء  ذ ؤلاؾخٗماع، ٖو اثلتي ٢اٖع ٞإٖمامي قهضاء وؤزىالي قهضاء.. ٖو
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مً هاخُت ألاب ؤو هاخُت ألام، ٞجي مً ؤبي وق٣ُ٣حن له قهضاء.. وظضي مً ؤمي 

ُٛت الخ٣ُ٣ُت. ُٛدىا هي ألاماَػ ً ألمي قهضاء.. وؤماَػ  وؤزٍى

هىىن مىهـحن، مً اإلاؤهض ؤن البعٌ آلازغ ؾُلٌى لىً في ملابل طلً، ختى 

ؼُت؟ غي ؿهظا مهضع كىجً عىضما تهاحم الحغهت ألاماَػ  ألهً ؤماَػ

ُٛتي، وؤٖخ٣ض، مً  ُٛت ؤوال.. وصخُذ ؤهجي ؤٖتز بإماَػ ال ؤَاظم الخغ٦ت ألاماَػ

زال٫ مىا٢كاث ٖضًضة، ؤهجي ؤٖٝغ وؤجاب٘ وصعؾذ ما لم ًضعؾه اإلاخبجخىن 

ُٛت، و٦ خبذ ٦خابا ٖىىاهه "ؤًذ ؾل٪ "، وهي صعاؾت مُضاهُت إلاىا٤َ لم ًخدضر باألماَػ

ها ؤخض ٢بل ؤن هخدضر ٖجها، ٞمً جدضر ألو٫ مغة ًٖ ؤه٩ٟى، ومً ٖٝغ  ٖجها ولم ٌٗٞغ

 الىاؽ بها؟ ومً ٖٝغ الىاؽ بةملكُل؟

ً وبىظضان الكٗب، وببٗضٍ الغوحي  ُٛت باليؿبت بلُىا هي الاعجباٍ بالَى ألاماَػ

ػي مٗىاٍ الغظل الكهم، ٞال ًم٨ً لإلوؿان ؤن ٩ًىن والخًاعي وا لش٣افي، ٞاألماَػ

ػي َى  ُٛا ومؿاهضا للٓلم ؤو لالؾخٗماع والاخخال٫، ٟٞي َظا خالت الخىافي، ٞاألماَػ ؤماَػ

ُٛا ٌٗجي ؤن جىهغ الخ٤،  الكهامت ٢بل ٧ل شخيء ولِـ الاهدؿاب الٗغقي. ؤن ج٩ىن ؤماَػ

ذ وجمُل وجىهغ اإلآلىم، وؤن ج٩ىن يض الاؾخٗ ماع ويض الٟؿاص، ال ؤن ج٩ىن م٘ الٍغ

م ؤ٦ثر الىاؽ  ُٛت َو مٗها خُض جمُل، ٦ما ًٓهغ مً ؾلى٥ َاالء اإلاضٖىن لألماَػ

ُٛا خغا في ٖٝغ َاالء، ٖلُ٪ ؤن ج٩ىن م٘ ال٨ُان الههُىوي  بؾاءة لها. ٞلخ٩ىن ؤماَػ

ؤلاؾالم وجىانغ ما ٌؿمى بةؾغاثُل وؤن ج٩ىن يض ٞلؿُحن وج٨ٍغ الٗغوبت والٗغب و 

 واإلاؿلمحن.

الث، هما كلذ في خىاع ؾابم، والُىم جلٌى إلى  4جلؿُم اإلاؼغب إلى   5صٍو

الث باإلياؿت إلى ما جبلى مً اإلاملىت اإلاؼغبُت، مً ًلف زلف َظا املخُِ  صٍو

 الظي جلٌى ؤهه ٌؿتهضؾ اإلاؼغب؟

باليؿبت للخاعط ٞهى ؤؾاؾا ال٨ُان الههُىوي، وؾإٞاجئ ٢غاء َظا الخىاع بطا 

جهم  حن، ٞال ؤخض ًى٨غ بغاٖتهم وج٩ٍى م ٖلماء ومخسههحن باٖع ٢لذ ؤن خ٨ماء َاالء َو

اإلاخحن، ٞهم ًسُُىن ٖلى اإلاضي البُٗض واإلاخىؾِ، مجهم مً ٌٗخ٣ض ؤن مكغوٕ الخغ٦ت 
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ى ما  ش بلى ٖم٤ ال٨ُان، َو الههُىهُت اهخهى بلى الاٞالؽ في اإلاكغ١ مىظ ونى٫ الهىاٍع

غوخت الههُى  هُت ٧لها، الؾُما بٗض امخال٥ اإلا٣اومت، الٟلِؿُُيُت، ٌٗجي ؾ٣ٍى ألَا

ض مً ماثت وزمؿحن ؤل٠ ناعور ًم٨ً ؤن ًدغ٢ىا ال٨ُان  والؾُما اللبىاهُت ألٍػ

ٟجغوا مٟاٖل صًمىهت الىىوي وؤخىاى ألامىهُا٥ في خُٟا، و٧ل طل٪ في ؾاٖاث  ٍو

ىا٥ مً ًغي الب ى ما ٌٗجي يغوعة البدض ًٖ بضًل مً آلان.. َو ضًل في ٣ِٞ، َو

 اإلاٛغب.

 إلااطا اإلاؼغب بالًبِ؟

ًٛ"، ل٩ُىهىا  ألجهم ٌٗخبرون ؤن الضولت َكت، وؤن باؾخُاٖتهم بؾخمالت "بًماَػ

خماص ٖلحها لبىاء صولت ؾ٩ُىن ٖمىصَا ال٣ٟغي هسبتهم، وهي  الٗهبُت التي ًم٨ً الٖا

ظا ما ًداولىا ؤن  ملُىن حهىصي مً ؤنل مٛغبي، م٣ُمحن في ال٨ُان الههُىوي، َو

٤ ٖمالئهم ٖىضما ًخدضزىن ًٖ"اإلا٩ىن الٗبري" في الضؾخىع،  ًٟؿغوٍ ًٖ ٍَغ

خدضزىن ًٖ ملُىن حهىصي مٛغبي. ٞلى جىنلىا لٟغى َظٍ ال٣غاءة الههُىهُت  ٍو

للضؾخىع، ولهظا الٟهل مً الضؾخىع لخم٨ىىا بالٟٗل مً الخد٨م في الضولت اإلاٛغبُت، 

ى ٖمالئهم في اإلاٛغب ممً ٞةطا نّىث ملُىن حهىصي مً ؤنل مٛغبي بياٞت بل

ٌؿخمُلىجهم، في خحن جدكدذ ؤنىاث اإلاٛاعبت بحن ؤخؼاب مٗٓمها ٧اعجىوي، ًم٨ً ؤهِخم 

ض مً الدكخِذ في ؤي و٢ذ، خُجها ًم٨ً ؤن ًجض اإلاٛاعبت  ش ٖكغاث ؤمشالها إلاٍؼ جٍٟغ

ى  ؤهٟؿهم ٚضا ؤمام خؼب ؤٚلبي نهُىوي وعثِـ الخ٩ىمت َى ؾُمىن ؾا٦حرا، َو

٢ُاصة خؼب "ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت"، م٘ ؤهه ظىضي ٌٗتز ؤهه مً  الُىم ًٖى في

في نٟٝى الجِل الههُىوي، و٢ض ٩ًىن ٢ض ٢خل ؤخض قهضاثىا مً  1973ظغحى خغب 

، وما ؤ٦ثر قهضاثىا في َظٍ الخغب، ٖلما ؤن َىا٥ مً الحهىص 73اإلاٛاعبت في خغب 

ًٛ"، في خاعة اإلاٛاعبت ؾىت اإلاٛاعبت مً قاع٧ىا في َضم عئوؽ اإلاٛاعبت، ومجهم "بًما َػ

ٖاثلت مٛغبُت ٖلى عئوؾهم. ٞبجاهب خاثِ  600، ٣ٞض جم َضم بُىث خىالي 1967

ً" الظًً ؤ٢امىا ٢غوها َىا٥، وال ًؼالىا ًدخٟٓىن  اإلاب٩ى َىا٥ ٖٓام "بًماٚػ

ُٛتهم التي ًضاؽ ٖلحها َىا، وال ًٝغ لهم ظًٟ في ؤن ًىٓمىا ؤوكُت ز٣اُٞت في  بإماَػ

ى مٗهض ًدمل  "مىش ي اؾم الججرا٫ الضمىي الظي َضم البُىث ٖلى عئوؽ اإلاٛاعبت َو
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ًٛ في خاعة اإلاٛاعبت.. ؤمشا٫ َاوالء َم صاًان"  في جل ؤبِب، م٘ ؤهه َى ٢اجل "بًماَػ

الظًً ٌٗضوجهم لخبىب مىانب ٖلُا في اإلاٛغب بٗضما ٢امىا ببروٞاث بٗمالئهم مً "مدبي 

م مً اإلاىانب ال ت ٥"وػٍغة الىٟاًاث" الخُُي. بن الٗمل بؾغاثُل" الظًً م٨ىَى ىػاٍع

ت بُٗجها في َظٍ اإلاغخلت  مدمىم في ألاوؾاٍ الههُىهُت للترامي ٖلى خ٣اثب وػاٍع

ى ما ًش ابُت ح٦د٣ُبت الؿُاخت في اإلاٛغب وجىوـ. َو ر ألاؾئلت خى٫ بٌٗ ألاخضار ؤلاَع

ال١ ال٣ُإ الؿُاحي وال ًىٟخذ بال بمٟخاخهم.. َظا خُاالث إٚل ٖلما بإن في جىوـ  والٚا

 ".. " اللخل بًمحر مغجاحق٤ُ٣ جىؤم إلاٗهض ؤلٟا ؤلاؾغاثُلي اإلاخسهو في 

ُٛت ألانُلت  بطن ألامغ واضر، وباليؿبت بلُىا َىا٥ ٞغػ واضر آلان، َىا٥ ألاماَػ

م  ًٛ ٖلى مغ ٢غون، واإلاغجبُحن بمالخم دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ ش املجُض ألماَػ اإلاغجبُت بالخاٍع

سُت في الخىٓحر لخغ٧اث الخدغع  الخُابي الظي ٌٗض واخض مً اإلاغظُٗاث الخاٍع

ىشخي مُىه وحصخي  الكٗبُت، والظي اؾدكهض به ٢اصة الٗالم مً ؤمشا٫ ماوحسخي جىوٜ َو

ىا٥  مخههُىت، َم لِؿىا في  "مؼوػُت"ُٟٚاعا، وحٗلمىا مىه خغب الٗهاباث. َو

ت مً اإلاؿخلبحن ٌؿترػ٢ىن باأل  ٘، وبهما مجمٖى ىن قِئا الخ٣ُ٣ت ؤماَػ ُٛت، وال ٌٗٞغ ماَػ

ُٛت وال حهمهم مجها بال ما ًم٨ً ؤن ًجىٍى في زضمت مجىضحهم في الٗضاء  ًٖ ألاماَػ

ىُت اإلاغجبُت بالٗغوبت وؤلاؾالم.. الحهمهم ؾىي الاعجباٍ بال٨ُان  تهم الَى إلا٣ىماث ٍَى

ت اإلاٛلٟت بإٚلٟت الش٣اٞت والٟو  الههُىوي وج٣ضًم زضماث له ً ألخهؼجه الاؾخسباٍع

 والبدض الٗلمي.

ـ"  2018ًىهُى  7الؿُض ؤخمض الضػغوي وفي ملاٌ وكٍغ ًىم  بمىكع "َؿبٌر

ًضعىا إلى إوكاء كُاصاث مضهُت جضعمها كىاث مدلُت مؿلحت، َى ًخدضر في 

 الحلُلت عً لُبُا، َل عً مثل َظٍ املخُُاث جخدضر في اإلاؼغب؟

ٗبر ٖىه ب٩ل نغاخت في  ؤخمض الضٚغوي ال ًسٟي ما ٌٗخ٣ضٍ، بل ًخدضر ٖىه َو

ٗخبر ؤن  َظا اإلا٣ا٫ الظي وكٍغ ولم جخم مؿاءلخه ٖىه، ًضٖىا ُٞه بلى الخىُٓم اإلاؿلر َو

ىا٥ الُىم  مُلِكُا في لُبُا  1500ججغبت لُبُا حٗض الىمىطط الظي ًجب ؤن ًدخظي. َو
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٧لها، ٞهظا َى الىمىطط الظي ًضٖىا بلُه ؤخمض الضٚغوي في اإلاٛغب، وفي ًىم الجمٗت 

 ؤ٦خىبغ في و٢ٟت ؤمام البرإلاان... 26

ع مً ؾىؽ لحث  )ملاَعا(.. ًبضو ؤهً جخدضر عً الىكـت التي هظمها ؤماَػ

 الحىىمت على ويع خض للغعي الجائغ في ؾىؽ؟

وٗم، ًٖ ما ؾماٍ َاالء املخخجىن بالغعي الجاثغ، و٧ان مٗهم ؤخمض الضٚغوي، 

، ٦ما ال لإلؾخعماعث ج٣ى٫ ٩ٞاهىا ًخدضزىن ًٖ الاؾخٗماع الٗغوبي، وعٞٗىا الٞخا

ُلبىن الخماًت مً ألامم اإلاخدضة للكٗب  ا" وعاًت ألامم اإلاخدضة ٍو ٗىا عاًت "جماٚػ ٞع

٣ىلىن ؤجهم َم مً ًمشلىن الكٗب ألانلي، ٞهظا هبهىا له مً ػمان وه٣ى٫  ألانلي، ٍو

م٨ى٪ الغظٕى بلى اإلا٣االث والخىاعاث الت ا هدً ونلىا بلُه، ٍو ي ؤهىا ؾىهل بلُه، َو

وكغهاَا، ٖلى مضي ؾىىاث وؤزاعث ظضال ٦بحرا، ٣ٞض هبهىا بلى ؤن َظٍ ألامىع ٧لها هي 

 خ٣ى١ جغاص بها ؤباَُل.

 ما َضؿهم بدؿبً؟

َضٞهم َى الىنى٫ بلى مغخلت الخٟخِذ، ٞهم ًُب٣ىن َظا املخُِ والهضٝ مىه 

ىُت وز الث، ؤوكئذ لها ؤٖالمها الخانت وؤهاقُضَا الَى غاثُها، ج٣ؿُم اإلاٛغب بلى صٍو

 ٩ٞل شخيء ظاَؼ.

ٞهىا٥ ظمهىعٍت "ؤؾامغ" في الجىىب الكغقي، والؿُض ؤخمض الضٚغوي ٦خب م٣اال 

ٖجها بٗىىان "جىٛحر ٖانمت ؤؾامغ"، و٢بل بًٗت قهىع مً آلان و٢ٗذ خاصزت ماإلات 

ىا٥ مً ٣ٖض اظخماٖاث  غ بإ٧اصًغ، َو ل٣خل َالب مً ؤنل صخغاوي في ظامٗت ببً َػ

م "ؤًذ ؤوؾامغ"، مً الٛؼو ًضٖى لخإؾِـ مُلِكُا ث مؿلخت للضٞإ ًٖ ما ؾمَى

ض ؤن ًًبُه ظُضا ٞلُٗض بلى ما  الٗغوبي الصخغاوي، ٞهظا مسُِ نهُىوي، وإلاً ًٍغ

ى ؤهتروبىلىجي نهُىوي مً ٦باع ٖلماء بحرهاع َجري لُـي وبغوػ ماصي واًؼمان٢اله  ، َو

ى مىظىص في اإلا ت في مٗهض "مىشخي صاًان" ألبدار الكغ١ ألاوؾِ، َو دى٣ل بدٍغ ٛغب ٍو

الٍغ٠، وؤها ؤحؿاء٫ ما ٖال٢ت الخغا٥ بهاالء، ٖلما ؤهىا ال جهاظم الخغا٥، ٞدغا٥ 

الٍغ٠ َى خغا٥ مكغوٕ ومُالبه مكغوٖت، ل٨ىه خغا٥ مستر١.. مداعبت الاؾدبضاص 
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والٟؿاص والتهمِل ؤمغ مكغوٕ، ٦ما خغا٥ ظغاصة وػا٧ىعة وجىٛحر، هي ٧لها خغا٧اث 

٘ ٞحها  مباع٦ت بال ؤهه ًجب ؤن هىدبه ؤن َىا٥ ازترا٢اث لهظٍ الخغا٧اث، والضلُل ؤهه جٞغ

قٗاعاث يض الاؾخٗماع الٗغوبي. وعٚم طل٪ ٞىدً هجضص َلباجىا بةَال١ ؾغاح الؿُض 

ؼافي وعٞا٢ه، ألن اإلاك٩ل ؾُاسخي ولِـ ٢اهىوي، ٚحر ؤهىا، في الى٢ذ طاجه، ال  هانغ الٞؼ

ً عصصوا بٌٗ الكٗاعاث الخاَئت يض ما ؾمىٍ بـ  هترصص في ؤن ه٣ى٫ ؤن ال٨شحًر

ؼافي، والض هانغ  "الاخخال٫ الٗغوبي". و٢ض ٦خبذ عؾالت في اإلاىيٕى للؿُض ؤخمض الٞؼ

ا َاالء اإلاغجبُحن باإلاىؾاص والظً ؼافي، ؤهبهه بلى َظٍ الاهؼال٢اث، ومهضَع ال  ًالٞؼ

خ٣ضمىجها ٖلى ؤؾاؽ ؤجهم ؤخض ٢اصاتها.  ًباعخىن َظٍ الخغا٧اث ٍو

غ في َظ ا ؤلاَاع ًبضو ؤن ؿغخاث منهي، ؾبم له ؤن صعا للخعبئت اإلاؿلحت لخدٍغ

ؼُت مما ؤؾماٍ الاخخالٌ العغوبي الجؼائغي.. َل َى هـؿه ما ًدضر  اللباًل ألاماَػ

 في اإلاؼغب؟

ؤ٢ى٫ ل٣غاء "ألاًام" ؤن ٨ًخبىا اؾم ٞغخاث منهي ٖلى قب٩اث البدض في الاهترهِذ 

ًل٣ي زُابا لُٗلً صولت ال٣باًل صازل م٣غ  2012وؾُٓهغ لهم َظا الصخو ؾىت 

ال٨ىِؿِذ الاؾغاثُلي وبلى ظاهبه هاثب عثِـ ال٨ىِؿِذ، الظي َى آلان ممشل ما ٌؿمى 

 بةؾغاثُل في ألامم اإلاخدضة، اإلاضٖى صاوي صاهىن.

ؤخمض الضٚغوي في م٣ا٫ م٨خىب، ٣ًى٫ ُٞه بإن اإلاشلُت الجيؿُت خاظت ماؾت 

٣ُا. ؤما ٞغ  خاث منهي ٣ُٞى٫ ؤن ؤو٫ شخيء ؾ٣ُىم به بٗض اؾخ٣ال٫ لكٗىب قما٫ بٍٞغ

ال٣باًل َى ٞخذ ؾٟاعة بؾغاثُل في ال٣باًل، وزاوي شخيء ؾ٣ُىم به في صولت ال٣باًل َى 

 ج٣ىحن الؼواط اإلاشلي.

حن عثِؿُحن  ٞما الؿغ في جماهي َاوالء َىا ومنهي وؤصخابه في الجؼاثغ في مىيٖى

 ىوي واإلاشلُت الجيؿُت؟في بغامجهما؛ الخُبُ٘ م٘ ال٨ُان الههُ
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١ املتق١ٓٝٗ يف يكا٤ بدلٚنغٌٝ.. ٚع٢ً طضيف ايقٛص٠، َٔ ا٤ " احلضن١ ايجكاؾ١ٝ ا٭َاطٜػٝ" طعُ

ايٝغاص أمحز ايزغرلْٞ دٓب٘ صؽٝز ايضخا.. ٚع٢ً ايٝغاص ؾضسات َٗين.. ٚن٬ " ايظعُٝني " ٜؾزرإ 

 ع٢ً أ١ُٖٝ " املج١ًٝ اجلٓغ١ٝ يف بضَٓادلُٗا..

لُت، ؿـي ملاٌ ؾابم وكغجه في "ألاًام" جلٌى ؤن ؤلىان العلم على طهغ اإلاث

ؽ؟ ً مً ألاماَػ ى ما ؤػعج الىثحًر غي ؿيها ش يء مً ؤلىان اإلاثلُحن، َو  ألاماَػ

غاؽ الجماُٖت للمشلُحن التي ًخم جىُٓمها  لُٗض مً ٌك٨٪ في َظا بلى ألٖا

٘ ؤٖالم ا وؤٖالم ٢ىؽ  بال٨شبان الغملُت بمغػو٦ت مً خحن آلزغ و٠ُ٦ ًخم ٞحها ٞع جاماٚػ

٢ؼح، الغمؼ الضولي لخغ٦ت اإلاشلُحن.. َىا٥ اصٖاء لهاالء، ؾىاء الؿُض ؤخمض الضٚغوي، 

م مً ؤنض٢ائهم ًضٖىن ؤن َظا الٗلم جم اٖخماصٍ في  ؤو الؿُض ؤخمض ٖهُض ؤو ٚحَر

ٟي في ظؼع ال٨ىاعي ؾىت  ، والخا٫ ؤهىا ؤظبىا وؤزبدىا بالضلُل ال٣اَ٘ 1997ماجمغ جِىحًر

٠ ت التي ًغمؼ بلحها َظا الٗلم، َى  ٍػ ما ًضٖىن وؤن الظي ؤؾـ ألا٧اصًمُت البربٍغ

ُٛت  1966نهُىوي بؾمه ظا٥ بُجي، و٧ان طل٪ ؾىت  ـ، في بِذ ٞىاهت ؤماَػ في باَع

ت جضعى ٖمغوف..  ظؼاثٍغ

ت ٦خب مظ٦غاجه مىظىصة في الىذ، َى  الظي ٌٗخبروهه ماؾـ ألا٧اصًمُت البربٍغ

ُٛت حٗجي "الٗغبي"، ٞهى الظي ؤٖغاب مدىض با ؾٗىص،  ٞدتى بؾمه "ؤٖغاب"، وباألماَػ

ت، وجغ٥ في مظ٦غاجه جىنُت، "بطا اهخهغث ًىما  ُٛت البربٍغ ٌٗخبر ؤبى الخغ٦ت ألاماَػ
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خغ٦خىا و٢غعجم ؤن ج٨غمىهجي، ُٞجب ؤن ج٨غمىا ناخب الًٟل في جإؾِـ َظٍ 

ى حهىصي  ى اإلااؾـ الخ٣ُ٣ي ظا٥ بُجي"، َو ت َو نهُىوي مً ا٢اعب الخغ٦ت البربٍغ

 الغثِـ الٟغوسخي الؿاب٤ ٞغاوؿىا مُخحران.

 في َظا الجاهب ؾإكٌى لً ما هي ؤصلخً على الىالم الظي جلىله؟

ىخىن بإهجي ؤَل٤ ال٨الم ٖلى ٖىاَىه  صخاُٞى "ألاًام" ًخدضوهجي صاثما ٍو

دؿاءلىن ًٖ ألاصلت.  ٍو

 َظا مً َبُعت عملىا، ؤًً هي َظٍ ألاصلت؟

ًَ بقاعج٪، ًب٣ى ٣ِٞ َل بةم٩اه٨م ؤن جيكغوَا وجخدملىا لضي ألاصلت وهي ع 

غ الغؤي الٗام واإلاؿاولحن واإلاهخمحن بهظٍ ألاصلت ال٣اَٗت. ٟٞي  مؿاولُخ٨م في جىٍى

اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ال ه٣ى٫ ؤي شخيء بال بالضلُل ال٣اَ٘. َظا جدضي 

٘ َظا الخدضي باؾم اإلا غنض. َلبذ ألاصلت مخدضًا.. ويَٗخه باؾم ألاًام، ومً ظتهي ؤٞع

ان. وهدً هجُب  ٞها هي ألاصلت )مكحرا بلى خاؾىبه(.. َلبذ مخدضًا وؾمُذ الَغ

ان..  عاٞٗحن الخدضي، ٞاوكغوا في ألاًام وبال ٞٗل٨ُم مؿاولُت زؿغان َظا الَغ

مً ؤًً لىم في اإلاغنض اإلاؼغبي ملحاعبت الخُبُع بيل َظٍ اإلاهاصع.. مهاصع كض 

 سباعاجُت على ؤعلى مؿخىي؟جبضو للبعٌ إؾخ

ًٖ ؤي اؾخسباعاث جخدضر؟ الاؾخسباعاث اإلاٛغبُت مشال؟ ٠ُ٨ٞ جٟؿغ ؤهىا 

هم؟  هىاظه ووؿدى٤ُ مً َٞغ

 إطن مً ؤًً جإزظون ول َظٍ اإلاعُُاث؟

م٘ ؤهه ًجب الخ٨خم في َظٍ ألامىع، بال ؤن الٛبي وخضٍ َى مً ًداو٫ في َظا 

ت.. ٞال٩ل باث "ٖلى " ٦ما ٣ًا٫.. َظٍ اإلاُُٗاث ٧لها  الؼمً ؤن ًلٗب الؿٍغ اإلا٨كٝى

مإزىطة مً مىا٢ٗهم.. ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث مً اإلاىا٢٘ الههُىهُت، ومً خىاعاث ٦باع 

الههاًىت ومؿاولحهم في ال٣ىىاث الاؾغاثُلُت مً ألاولى بلى الشالض ٖكغة، وفي مىا٢٘ 

يكغون ت واإلاًٟىخت ٍو هم اإلا٨كٞى  ٖمالئهم في اإلاٛغب ٨ًكٟىن ٖجها بىظَى
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اتهم، ٞىدً لم هسخل٤ ولم هستر١ ؤي شخيء وال هدخاط بلى ؤي ظهاػ بؾخسباعاحي  ُٞضًَى

إل ٖلى ما  للىنى٫ بلى َظٍ اإلاٗلىماث الخُحرة. وؤ٢ى٫ ل٣غاء "ألاًام" بطا ؤعصجم ؤلَا

 اَلٗىا ٖلُه، ٞما ٖل٨ُم ؾىي ؤن جسههىا بٌٗ الى٢ذ للبدض في املخغ٧اث بًاَا.

ظا الحىاع  ؾُلٌى ؤهه لضًىم ػحرة على ؤمً اإلاؼغب ؤهثر مً البعٌ ممً ؾُلغؤَ 

ظا ًخضح مً زالٌ مداعبخىم لبعٌ عمىػ الحغهت ألاماَػؼُت  ػحرة الىظام هـؿه، َو

 وحكىُىىم في والءاتهم عػم ؤهً ؤماَػغي، وختى ؤحهؼة الضولت ال جداعبهم هما جـعل ؤهذ؟

ىُت م ُلىبت مً الجمُ٘ َظا ؾاا٫ ًُغح ٖلى ألاظهؼة الؿُاصًت. زم بن الٛحرة الَى

 بال خضوص.. وفي طل٪ ٞلُدىاٞـ اإلاخىاٞؿىن.

 وفي ما ًسهىم ؤهخم في اإلاغنض اإلاؼغبي إلاىاًَت الخُبُع؟

ىُىن ال ًم٨ً ؤن هخٟغط ٖلى بالصها وهي ججهاع وجظَب بلى  هدً مىاَىىن َو

ت.  الاهٟجاع، ٞىدً ههغر ل٩ي ًخدمل الىاؽ ظمُٗا مؿاولُاتهم، ألن اإلاؿإلت مهحًر

مئىان الؼاثض، ُٟٞه ال٨شحر مً الٛباء. ٞدظاعي   مً َظا الَا

ؿ٨ذ بلى ؤن جدضر الُامت ال٨بري،  جُا، َو ىه ًىٟجغ جضٍع البٌٗ ًغي َو

ٞدظاعي مً ؤن ًخ٨غع ما ٖاهذ مىه الكٗىب في الجىاع، مشل لُبُا، ٧اهىا ٣ًىلىن ؤن 

بُا، لُبُا لِؿذ هي جىوـ، ٞإنبدذ ؤؾىؤ مً جىوـ، والؿىعٍىن ٢الىا هدً لؿىا لُ

مئىان الٛبي.  ٞإنبدىا ؤؾىؤ مجها، ٟٞي الخ٣ُ٣ت ؤزصخى مً َظا الَا

ىن قِئا ًٖ َظا املخُِ الخُحر الظي ًخٗغى له إؾا ٫ البرإلااهُحن، َل ٌٗٞغ

ىن  ىن وال ًدغ٧ىن ؾا٦ىا ٞهظا ؤمغ زُحر، وبطا ٧اهىا ال ٌٗٞغ اإلاٛغب، ٞةطا ٧اهىا ٌٗٞغ

 ٞهي مهِبت ؤًًا.

اإلاؼضوعة وعً الجمعُاث التي جضعىا إلى  في ملاٌ ؾابم جدضزذ عً الضماء

 جإؾِـ مُلِكُاث وؤزغي حعؼؾ على ؤوجاع الـخىت بسُاب عىهغي...

ال ًسٟى ٖلى ال٣غاء وباألزو اإلاخدبٗحن مجهم، ؤن َىا٥ ق٩اًت يض عثِـ اإلاغنض 

ظا ٧له  453اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘، لضي وػٍغ الٗض٫ ج٣ضمذ به خىالي  ظمُٗت.. َو
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دمان ًٖ ٦ما ٣ًى٫ اإلا ٛاعبت "حٗماع الههاعط"، ًُالبىن ٞحها بما ؤن ٨ًك٠ ؤخمض ٍو

الٗهابت اإلاؿلخت التي جخضعب ٖلى الؿالح والتي ال جىظض بدؿبهم ؾىي في مسه 

اإلاٍغٌ، وبما ؤن جظَبىا بهظا الصخو بلى مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت ألهه حهلىؽ، 

ظَبىا به بلى السجً، ألن َظا وبما بطا جشبخذ الخبرة مً ٢ضعاجه ال٣ٗلُت، ُٞجب ؤن ج

...ً  الظي ٣ًىله زُحر وحهضص اؾخ٣غاع وؤمً الَى

 

 

 
 ايزَا٤ املػزٚص٠ يف ايًعب١ ايكشص٠ إلؽعاٍ ايؿت١ٓ:

 عُض خايل، ذلغٔ ؾهضٟ، عبز ايضسِٝ احلغٓاٟٚ ٚعبز ايضسِٝ بزصٟ
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 ًبضو ؤهً جخدضر عً ما ؾمٍى "إعالن مىىاؽ"؟

٩ا" في شخو وٗم، ًٖ بٖالن م٨ىاؽ، وبٗض َظ الن ٧لٟىا ظمُٗت "ؤٍٞغ ا ؤلٖا

ى ناخب ؾىاب٤ في اٚخهاب ٢انغ و٦ظا الخُاهت الؼوظُت( بإن ًً٘  عثِؿها )َو

دمان وعٞا٢ه في هضوة صخاُٞت، وبالضلُل  ق٩اًت يضها لضي وػٍغ الٗض٫، وإلاا ؤزبذ ٍو

 اإلالمىؽ، وبٗض ل٣اءاث عؾمُت م٘ الخ٩ىمت...

 مع مً حلؿخم في الحىىمت؟

وػٍغ الضولت الؿُض مهُٟى الغمُض، ألهه الشاوي في جغاجبُت الخ٩ىمت، ظلؿىا م٘ 

 بٗض عثِـ الخ٩ىمت الظي ٧ان في ؾٟغ.

 
ايقشؿ١ٝ، سٝح مت نؾـ  2018أبضٌٜ  17يف َب٢ٓ ص٥اع١ احله١َٛ أطٜز َٔ ؽٗض قبٌ ْز٠ٚ 

ايٝغاص ؽبه١ َعٗز أيؿا اإلعضا٥ًٝٞ يًتزصٜبات املغًش١، بإلؽضاف احلاخاّ ٜٗٛرا أؾٝهغاص. َٔ 

 ٚعبزايغؿٝاْٞ  ٚخايزَقطؿ٢ ايضَٝز  ٚايٛطٜضايضسِٝ ايؾٝشٞ  ٚعبزإىل ايُٝني، عظٜظٖٓاٟٚ 

 ايكارص ايعًُٞ ؾأمحز ٚضلُإ .

 في َظا الاحخماع هكـخم عً ؤمىع زُحرة؟

وٗم، ٦كٟىا ًٖ ؤمىع ًم٨ً ؤن جؼلؼ٫ البلض، ٦كٟىا ٖهاباث مؿلخت جخضعب ٖلى 

ت، وخازام وبالخإَحر الاصًىلىجي الخلمىصي، ال٣خل بةقغاٝ مباقغ مً يباٍ نهاًى

ا.  وؾىمض٥ باألصلت ال٣اَٗت ل٩ي جيكَغ
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ًبضو ؤهً جخدضر عً معهض "ؤلـا" الاؾغائُلي الظي جم ويع عئِؿه في 

 مؿدكـى املجاهحن ببرقُض؟

وٗم، َى مىظىص الُىم في مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت، ٞلى لم ه٨ك٠ َظا، ٣ٞض 

 في مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت.٧اهىا ًسُُىن ل٩ي ه٩ىن هدً 

دمان ػحر خمم"؟  ختى بعٌ عؿاكً ًلىلىن ؤن "ٍو

وٗم، ٣ًىلىن َظا ال٨الم، ٞلى لم ه٨ك٠، باألصلت ال٣اَٗت ًٖ ظاهب مما ه٣ى٫، 

٨ظا زُُىا.  ٧ان مهحرها ؾ٩ُىن بما مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت ؤو السجً، َو

 مً زُِ لظلً؟

مل اإلاؿاولُت آلان في خؼب ؾُاسخي في يباٍ في الجِل الههُىوي، ومجهم مً ًخد

 اإلاٛغب.

 مً جلهض بالًبِ؟

جي. ًى مجلؿه الَى ًى خؼب ظبهت ال٣ىي الضًم٣غاَُت، ٖو  ؤ٢هض ؾُمىن ؾا٦حرا،ٖ 

في ؤبدازىم، َل عنضجم الخىظُم اإلاؿلح إلاعهض "ؤلـا" الاؾغائُلي، ؤم اهدكـخم 

 جىظُماث ؤزغي مؿلحت؟

وباألصلت ال٣اَٗت، ختى ٣ًخى٘ اإلاٛاعبت هدً ٦كٟىا ًٖ بٌٗ ما لضًىا مً مُُٗاث 

خدمل ٧ل طي مؿاولُت مؿاولُخه، ل٨ً هدً ظمُٗت مجخم٘  ت، ٍو ٖلى ؤهىا ٖلى قٟا الهاٍو

مضوي، ال همل٪ ؤظهؼة اؾخسباعاث، وال همل٪ بم٩اهُاث ماصًت ضخمت، و٧ل ما ه٣ىم به 

ؾخىعٍت ه٣ىم به ٖلى خؿاب زبز ؤوالصها وبك٩ل جُىعي، ل٨ً الضولت واإلااؾؿاث الض

ً، ٞةلى ؤًً اهخهى مل٠ مٗهض "ؤلٟا" ؤلاؾغاثُلي؟  مُالبت بدماًت ؤمً الَى

 إهخهى إلى مؿدكـى ألامغاى العللُت...

٢الى ؤن مضًغ مٗهض "ؤلٟا" ؤلاؾغاثُلي ٖبض ال٣اصع ؤلابغاَُمي ؤخم٤ وؤصزل 

ً؟  مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت، ل٨ً ماطا ًٖ آلازٍغ
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 مً جلهض؟

ىن في مٗهض ؤًً يباٍ الجِل الههُىو ه و٧اهىا ٌكٞغ ي؟ ؤًً يباٍ ٢هغ الالحًز

ىن ٖلى  ب؟ وبدؿب ما ٖىضها مً مٗلىماث في اإلاغنض ٞةجهم ٌكٞغ "ؤلٟا" ٖلى الخضاٍع

٣ي وفي الخلُج..  خُاالث بإ٦ثر مً بلض إلٍٞغ قب٩اث مً اإلاضعبحن ٖلى ٞىىن ال٣خل والٚا

مُىاَم بإؾمائهم، ؤًً َم الخغاؽ ألامىُىن الخانىن لغئؾاء الضولت الٟغوؿُت وؾ

ب الغثِـ الٟغوسخي ظا٥ قحرا٥؟ وؤًً ألاٞىاط التي جسغظذ مً  ومجهم واخض َى ٢ٍغ

َظا اإلاٗهض، وؤًً جماعؽ آلان ٞىىن ال٣خل التي جضعبذ ٖلحها، و٧اهذ جخضعب بخٗالُم 

بٗىىان "٠ُ٦ ج٣خل بًمحر مغجاح".. ؤال ًد٤ لىا  GUIDEالخلمىص وجدذ مًامحن صلُل

اقخٛا٫ بًٗهم في صو٫ الخلُج، ولِـ الخٝى مكغوٖا ٖلى  ؤن هسصخى مً جبٗاث

البلض وؾمٗخه مً مهِبت ٢ض هخٟاظاء ٚضا بها مً زال٫ جىعٍ ؤخض اإلاٛاعبت في َامت ؤو 

مت اٚخبا٫ ظما٫ زاق٣جي.؟.  ٧اعزت مشل َامت وظٍغ

جلٌى ؤًًا ؤن َىان جىظُم ؾغي إؾمه "مدبي إؾغائُل" ًخجاوػ عضص 

ى  09ؤعًائه  لىصٍ اإلاىؾاص.. َل لهظا آالؾ عًى، َو جىظُم مسترق للحضوص ٍو

 الخىظُم ججلُاث في اإلاؼغب؟

ٗى٫ ٖلُه، ٖلما ؤن عثِـ اإلاىناص  لِـ ججلُاث ٣ِٞ، بل امخضاص خ٣ُ٣ي، َو

ى مضًغ مٗهض ألامً في ال٨ُان الههُىوي آلان، واؾمه ٖامىؽ ًضلحن، َظا  الؿاب٤، َو

ى ٣ًضم خهُلت ٖمله ٖلى عؤؽ ا لجهاػ الاؾخسباعي، و٢ا٫ بن الصخو جبجر مغة َو

اإلاىؾاص ؤوكإ قب٨ت ٖمالء له في اإلاٛغب الٗغبي، في ٧ل مً جىوـ والجؼاثغ واإلاٛغب، 

ب في ؤًت لخٓت ٌُٗىجهم ألامغ بظل٪.  قب٨ت ظاَؼة للخإزحر والخسٍغ

ىن بإهٟؿهم.  و ٖلى ٧ل خا٫، ٞىدً لؿىا ال٣اثلحن، وبهما َم الظًً ٌٗتٞر

 لخىظُم الؿغي "مدبي إؾغائُل" في اإلاؼغب؟ما هي الخضماث التي ًلضمها ا

داث مضًغ مٗهض "ؤلٟا" الاؾغاثُلي بالهىث والهىعة، مىظىصة في الُىجىب،  جهٍغ

م٨ً ؤن ًُل٘ ٖلحها الجمُ٘.. َى ٣ًى٫ ؤجهم ٌكخٛلىن بٗلم مً بٌٗ الجهاث،  ٍو

ظا قإهه  ٣ى٫ ؤهه اٖخى٤ الحهىصًت، َو ٣ى٫ ًٖ الجِل الههُىوي "ظِكىا"، ٍو دبجر ٍو ٍو
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ٞلُٗخى٤ ختى البىصًت، ٞالحهىصًت اٖخى٣ها لخضمت الجِل الههُىوي، وجإزغ بالخلمىص مً 

ىت له ٖلى  خضًً ب٣ُٗضة ال٣خل و" بًمحر مغجاح ". وفي جضٍو زال٫ الخازام ؤ٨ُٞؿاع ٍو

خؿابه بالٟاٌـ بى٥ ٣ًى٫، عصا ٖلى ؤخض مىخ٣ضًه بإن ؤنٛغ واخض في " ظِكىا " 

 لِؿُُجي ٧لب مشل٪..ٞ 40)ظِل الخغب الههُىوي( ٢خل 

"مدبي بؾغاثُل" َى جىُٓم ؾغي مىظىص في اإلاٛغب، وه٣ى٫ للمؿاولحن ماطا 

 ٞٗلخم بػاء َظا الخىُٓم الخُحر الظي ًسغب البلض؟

 جلٌى ؤن َظا الخىظُم ًلف وعاءٍ اإلاىؾاص الاؾغائُلي؟

ٍ الخام اإلا٩ل٠  ٘ مؿدكاع ٘ هاجاهُاَى شخهُا، وم ٌ ؤًٖاثه لىا نىع لهم م وٗم، وبٗ

حر ظىضإلاان، وهدىػ نىع ووزاث٤ لخ٨ٍغم بًٗهم، ومجهم بىب٨غ  بخجىُض الٗمالء واؾمه ؤٞو

ؤوحٗضًذ، الظي وؾمه وػٍغ الاجهاالث الههُىوي ؤًىب ٢اعا، ومجهم ؤًًا مىٓغو ما ٌؿمى 

بالخغ٦ت الش٣اُٞت ألاماَػُٛت م٘ اإلااعر الههُىوي الظي حؿبب في ػوبٗت في زًم مهغظان 

ي الىاْىع ٢بل ؾيخحن، الض٦خىع بٌٛا٫ بىىن، ولىا نىع لهم م٘ بغوػ ماصي الظا٦غة اإلاكتر٦ت ف

 ً ى م ابٍغُل باهىن وؾام بيكٍُغذ، َو  ٚ واًؼمان، وال٣ُٗض اإلاخ٣اٖض في ظِل الدؿاخا٫

ٕ ال٣غاع الاؾتراجُجي في ال٨ُان الههُىوي.  نىا

 ما ؤؿهمه مً هالمً ؤن الخىظُم الؿغي "مدبي إؾغائُل" لهم اعجباٍ هبحر مع

ؼُت في اإلاؼغب؟  مىظغي الحغهت ألاماَػ

لِـ مجغص اعجباٍ، َىا٥ ٖال٢ت ججىُض. وألازُغ مً َظا ؤن بًٗهم ًدىػ 

بُاث٤ " مؿدكاع ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة في قاون الكٗىب ألانلُت ". ٌكهغوجها في 

ت لٟاثضة ال٨ُان  وظه ؤي واخض ًم٨ً ؤن ٌؿاثلهم ًٖ ؤٞٗالهم وزضماتهم الاؾخسباٍع

ههُىوي. مً م٨جهم مً َظٍ البُاث٤ " ألاممُت "؟ ٖلى ؤًت مٗاًحر مىدذ لهم َظٍ ال

 البُاث٤؟ آلًت ٚاًاث؟ ما مٗجى الكٗىب ألانلُت باإلاٛغب؟؟؟
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في ألاقهغ ألازحرة عؿعذ يضن العضًض مً الضعاوي اللًائُت بؿبب َظا 

ؼُت؟  الىالم الظي جلىله مً َغؾ مجمىعت مً ؤعًاء الحغهت ألاماَػ

ٗذ يضها ؤًًا صٖىي في مد٨مت ؾال مً َٝغ اإلاضٖى ٖبض هللا وٗم،  ٞع

اضخي، ًاازظ ٖلُىا ؤهىا ههٟه بالههُىوي، م٘ ؤهه ًيكغ في خؿابه نىعا في مبجى  الٍٟغ

٨خب ؤهه  الم ال٨بحرة لهظا ال٨ُان، ٍو وػاعة زاعظُت ال٨ُان الههُىوي، ومداٍ باأٖل

ىا في الخاعظُت الاؾغاثُلُت، وفي م٣ابل طل٪ ال ًخدمل ؤن ًىٗذ بالههُىوي،  ًخل٣ى ج٩ٍى

 ٞمً ٩ًىن بطن؟

ا في ٚالٞها  َغ َظا الصخو ًدمل مٗه بلى "بؾغاثُل" مجلت َى عثِـ جدٍغ

ٖىىان: "ؤؾغاع ال٣هىع اإلال٨ُت"، مما ٌٗجي ؤجهم ٣ًىمىن بالخسابغ م٘ الٗضو، ٞةطا لم 

ٖضصا مً  ٨ً24ً َظا َى الخسابغ بُٗىه ٞماطا وؿمُه؟ و٦ظا ٢ا٫ مىحر ٦جي بإهه خمل 

ىىان ٚالٝ ؤخض ؤٖضاصَا   MAROC TERRE" اإلاؼغب ؤعى يهىصًت " )مجلت ػمان ٖو

JUIVE.) 

ٖىضما جم جىقُذ بىب٨غ ؤوحٗضًذ بىؾام مً َٝغ وػٍغ نهُىوي، هُغح ؾاالا 

ىضما ٌكُض بٌٛا٫ بىىن بالهىث والهىعة  ًا: جم جىؾُمه في م٣ابل ماطا؟ ٖو ٍٖغ

ى ٦ما٫ َاق٩اع، ناخب ُٞلم "جىٛحر بٗمالئهم في اإلاٛغب وبدًىع واخض مج هم َو

ظحروػالُم"، خُض ٦غمٍى في جل ؤبِب. و٢ضم بٌٛا٫ بىىن ٖغيا خى٫ ٖمالئهم وؤزجى 

غ ٖلى حسجُل بهظا الخهىم، ٦ما ؤزجى  ٖلحهم و٢ضم نىعَم، وهدً في اإلاغنض هخٞى

ُب، مضًغ ما ٌؿمى بـ "الظا٦غة اإلاكتر٦ت" بالىاْىع، ٞهظا ازت را١ ٖلى ٖبض الؿالم بَى

بلٜ مضاٍ في الخجىُض، ٞلم وٗض هخدضر ًٖ الخُبُ٘ ؤو مض الٗضو ببٌٗ اإلاٗلىماث، بل 

ب لم ٌٗض م٣خهغا ٖلى  ظا الخضٍع ب ٖلى الؿالح، َو ونلىا بلى خض الخجىُض والخضٍع

ش، ولىا حسجُالث بالهىث والهىعة خى٫ َظا  اإلاؿضؾاث بل ؤنبذ ًخم ٖلى الهىاٍع

لـ ال٨بحر،   هاخُت مضًىت مُضلذ.اإلاىيٕى في ظبا٫ ألَا
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 نذٞ بني دٓزٜتني فْٗٝٛٝتني بًباؼ املٝزإ

ى ناخب مسُِ جلؿُم الكغق  َل لهظٍ املخُُاث عالكت ببرهاع لىَـ، َو

لُا؟  ألاوؾِ وقماٌ ؤؿٍغ

صخُذ، ومً ؤَم ؤع٧ان ؤَغوخخه هي "ؤلاخخىاء اإلاؼصوط"، بمٗجى زل٤ نغإ بحن ٢ىجحن 

ظا املخُِ الظي ًغاص جسٍغبه لخ٣ؿُمه، لِؿهل اخخىاٍئ   َ ؤو ؤ٦ثر، ؤوصولخحن ؤو ؤ٦ثر في

مسُُه ٌؿتهضٝ اإلاى٣ُت الخًغاء ٧لها، ؤي الٗالم الاؾالمي،  لُه.ٞ  وفي ٢لبه والؿُُغةٖ 

غ٢ُت وصًيُت ومظَبُت. لى ؤؾـ بزيُت ٖو ً الٗغبي ٌؿتهضٞه لخ٣ؿُمهٖ   الَى

 ما هي ججلُاث َظا املخُِ في اإلاؼغب؟

ش  ضون زل٤ نغإ في ؤلازيُاث بحن البٌُ والؿىص، مً زال٫ اؾخضٖاء الخاٍع ًٍغ

ومٗاهاة الؿىص مً الخمُحز الٗغقي، وهي ؤمىع جم ججاوػَا بٟٗل الخدىالث الؿىؾُىـ 

٤ ٞخذ الباب ؤمام  ها اإلاٛغب في ال٣ٗىص ألازحرة، و٦ظا ًٖ ٍَغ ؾُاؾُت وز٣اُٞت ٖٞغ

ً ألاٞاع٢ت، بلى صعظت ؤهه ًهٗب ؤن جمغ مً بقاعة مغوع مً صون ؤن  جض٤ٞ اإلاهاظٍغ

ظا صخُذ، ل٨ً  ً ؤٞاع٢ت بإٖضاص ٦بحرة.. ؾخ٣ى٫ لي َم ضخاًا ٦ظل٪، َو ججض مهاظٍغ

٣غاء ًبدشىن ًٖ خُاة ؤًٞل. ول٨ً اإلا٣هىص َى خ٣ُ٣ت ؤجهم لم ًضزلىا ٦م همكحن ٞو

بمسُِ بصزالهم، وبهظا ال٨م ألن الهضٝ َى الخُٛحر الضًمٛغافي للبالص. في لُبُا، مشال، 

٣ُت/ػهجُت ظاَؼة لٟهل  لت بٍٞغ َظا املخُِ واضر، بدُض ؤنبدذ لُبُا جًم صٍو



342 

ن )الٗالم قغ٢ها بٛغبها، جماما ٦ما ٞهلىا قغ١ "اإلاى٣ُت الخًغاء" بخٗبحر باهحرما

لت ما ٌؿمى " بؾغاثُل ".. ً الٗغبي( ًٖ قغ٢ه بسل٤ صٍو  ؤلاؾالمي، وفي ٢لبه الَى

في َظا الؿُا١ ًيبػي ؤًًا ٞهم اإلاٗجى في ؤن ًخىلى ؤهضعي ؤػوالي بصاعة مهغظان 

ُٟا للؼهىظت واللىن والٗغ١ في َظا  ٦ىاوة. ٞاألمغ لِـ اٖخباَا، بل اؾخٗماال وجْى

ت بغهاع ل  ىَـ هي التي حكخٛل.املخُِ. ٞىٍٓغ

ت ألا٢ُاب ألاعبٗت،  ت ؤزغي بقخٛل ٖلحها ال٨ُان الههُىوي، وهي هٍٓغ ىا٥ هٍٓغ َو

ٞبٗض ايُغاع ال٨ُان الههُىوي لإله٨ماف، والخا٫ ؤهه ٧ان ًخىؾ٘ بلى خضوص ؾىت 

، خُض ونل بلى خض اخخال٫ الٗانمت اللبىاهُت بحروث، بٗض ٢ًم صخغاء 1982

غبُت و٢ُإ ٚؼة وظىىب لبىان، ٚحر ؤهه ايُغ ؾِىاء والجىالن والًٟت الٛ

لإله٨ماف، جدذ يغباث اإلا٣اومت، لُيسخب مً بحروث ومً صخغاء ؾِىاء زم مً ٚؼة 

ت بً  مً ظاهب واخض زم مً ظىىب لبىان، صون مٟاوياث،، ٩ٞان الػما مغاظٗت هٍٓغ

ت ألا٢ُاب ألاعبٗت. ا بىٍٓغ غاٝ " التي ٖىيَى  ٚىعٍىن " ٢ًم ألَا

ت؟على ماطا جغج  ىؼ َظٍ الىظٍغ

ل٩ي ج٣ىم بؾغاثُل ال٨بري التي جخجؿض في عاًتهم، الىجمت الؿضاؾُت بحن زُحن 

ً، بمٗجى ؤن بؾغاثُل جمخض بحن جهغ الىُل في مهغ وجهغ الٟغاث في الٗغا١، ٞمً  ػع٢اٍو

ا ال٨بري" وج٣ىم بالص  ؤظل جد٤ُ٣ طل٪ ًجب ؤن ج٣ىم ٦غصؾخان ال٨بري، وج٣ىم "جماٚػ

 ."الىىبت ال٨بري"

 ماطا جلهض بـ "بالص الىىبت الىبري"؟

٣ُا بٗض ج٣ؿُم مهغ، ٞهىا٥ مسُِ ؤًًا لخ٣ؿُم  ظٛغاُٞا هي ٢باثل بٍٞغ

صو٫ وؾُخٟخ٪ُّ مجها اإلا٣ضؾاث  3مهغ، وج٣ؿُم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بلى 

لت نٛحرة ٖلى ٚغاع الٟاج٩ُان جًم م٨ت واإلاضًىت.  الاؾالمُت لخاؾـ صٍو
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 ىكىؾ؟جلٌى ؤن َظا املخُِ م

ض ؾىت  ، ٧ان ه٣اف ؾازً 2003في ه٣اقىا في اإلااجمغ الضولي يض الخغب في مضٍع

٩ان، ُٞغخذ ؾاالا ٖلى بخضي ألا٧اصًمُاث مً ؤنى٫  بُيىا وبٌٗ ألا٧اصًمُحن ألامٍغ

َىضًت، ٞىاظهخجي بهظٍ الخ٣اث٤، و٢الذ "َظا لِـ ؾغا، َظا مىظىص في م٨خبت 

. وبٗض طل٪ ٧اهذ لىا الٟغم لخٗم٤ُ البدض الباهخاٚىن، وهي م٨خبت مٟخىخت للٗمىم"

ـ الظي ٌٗض اإلاغظ٘ لجىعط  ت املخًغة لىا. وبغهاع لَى ٘ الاؾخٗماٍع خىا باإلاكاَع ومٗٞغ

ُُتز وعامؿُٟلض... و٧ل املخاٞٓحن الجضص،  بىف ؤلابً وو صً٪ حكُجي وبىلخىن وبى٫ ٞو

 الٗهض باالؾخ٣ال٫...٢الها و٦خبها بهغاخت.. ٢ا٫ بإهه ًجب بٖاصة اخخال٫ الضو٫ الخضًشت 

ج٣ؿُم اإلاٛغب بطن ًضزل في بَاع مسُِ الكغ١ ألاوؾِ ال٨بحر، ٦ما ٢ا٫ به 

جب، للىنى٫ لظل٪، ٢ُام " الٟىضخى الخال٢ت " التي جدضزذ ٖجها  ؼ ٍو قمٗىن بحًر

ظا  ٨ُت في ٖهض الغثِـ ظىعط بىف ؤلابً، َو ٧ىهضولحزا عاٌـ، وػٍغة الخاعظُت ألامٍغ

ـ الظي جىفي ٢بل ؤؾابُ٘ املخُِ ٧ان ٠٣ً وعاءٍ ؤ ى بغهاع لَى خض ٦باع ال٣ٗى٫ َو

ى ؤخض ؤهبُاء املخاٞٓحن الجضص. 102ًٖ ؾً ًىاَؼ   ٖام، َو

جغصص مجمىعت مً اليكُاء اإلاؼاعبت الؾغائُل، َل ًضزل في إَاع َظا 

 املخُِ؟

اعاث ًخم حُُٛتها بُٛاءاث "بٖالمُت " و"ز٣اُٞت"  بُبُٗت الخا٫، ولى ؤن َظٍ الٍؼ

لب، م٘ الخغم ٖلى الاهدباٍ للٗبت الخطخُم الاٖالمي في َظا الجاهب مً َٝغ في الٛا

جهم في الؿىىاث ألازحرة لحرصصوا عظ٘ الهضي،  بٌٗ الكباب، ممً جم ا٢خىانهم وج٩ٍى

يُت ٌكٝغ ٖلحها يباٍ نهاًىت بالضاع  وبك٩ل ببٛاوي إلاا ًل٣ً لهم في وعقاث ج٩ٍى

اؽ وم٨ىاؽ وم ُاء البًُاء وؤٚاصًغ والغباٍ ٞو ىجت... الخ.. و٧ل طل٪ إٖل غا٦ل َو

 لهى٘ اإلاؼاط الٗام وبُٖاء الاهُبإ ؤن َىا٥ َغولت ظماُٖت هدى الخُبُ٘.
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َل باليؿبت إليهم َم ًخعماملىن مع صولت إؾغائُل عً وعي ؤو عً ػحر وعي 

 بهظا املخُِ الخُحر الظي جخدضر عىه؟

ضما وظضوا ؤهٟؿهم في البضاًت ًٖ ٚحر وعي، ل٨ً ًٖ وعي في مغخلت الخ٣ت بٗ

ت، ظيؿُا وفي حسجُالث لدؿلم ألامىا٫ وخُاػة  مخىعَحن وجم حسجُلهم في ؤويإ مسٍؼ

ملٟاث ظىاثُت لهم، ٞال ًب٣ى لضحهم، خُجها، زُاع ٚحر الاؾخمغاع في الٗمالت وما ٖلحهم 

ؾىي ؤن ٨ًملىا اإلاكىاع، زم َىا٥ مً ا٢خى٘ ولم ٌٗض حهمه ألامغ، ألهه لم ًتربى ولم 

ش ًيكإ  ىُت.. وألن اإلاضعؾت واإلا٣غعاث ال ج٣ُم وػها للخاٍع صازل ٖاثلخه في ظى مً الَى

٨ظا ًتربى الكاب/ة، ال ؾُما بٗض جغاظ٘  الخ٣ُ٣ي وجغبُت اليلء ٖلى ؤمجاصٍ.. َو

ا في الخإَحر ويغب الاجداص  البيُاث واإلااؾؿاث الخٗلُمُت والاظخماُٖت ًٖ ؤصاء ؤصواَع

جي لُلبت اإلاٛغب.. ُٞب٣ى  ان ـ ٦ما ٣ًى٫ الَى ٧ل ما حهم الكباب َىهٟؿه وبٗضٍ الُٞى

ت  الٟغوؿُىن ـ في ْل الُٗالت التي ٌٗاوي مجها، زانت وؤن بٚغاءاث الغخالث البدٍغ

ت في مسخل٠ ألا٢ُاع، وجم٨ُجهم مً مخابٗت صعاؾتهم في مٗاَض ٖلُا ومىدهم  والجٍى

ٛغب وألامت الٗغبُت بلى مىذ صعاؾُت، خُض ٣ًخى٘ الخ٣ا بهظٍ ألا٩ٞاع ولُظَب بدؿبه اإلا

ا، ؾاَمذ ُٞه ٢ىاة  ٢بل ؤن جخل٣ٟه مىظت   M 2الجخُم. ٣ٞض ؤوكإوا ظُال اهتهاٍػ

ؿت  الٟاٌـ بى٥ التي ال حؿدىض لخإَحر ًججي زماع الخُىع الخ٨ىىلىجي ووظض هٟؿه َٞغ

سه وخًاعجه و٢ُم مجخمٗه َى الظي  ؼي.. َظا الجُل اإلاٟهى٫ ًٖ جاٍع الخد٨م الٍٗغ

بي مً اخخُاَي مهم مً الطخاًا املخخملحن الظًً جخىٞغ ٞحهم  ًم٨ً املخُِ الخسٍغ

الاؾخٗضاصاث للخجىض بٟٛل زىائهم ال٨ٟغي وال٣ُمي الىاظم ًٖ الٟغاٙ وؾُاصة 

ظا ؤًًا ظؼء مً مسُِ ٌكخٛل ٖلُه مً َٝغ زبراء ومخسههحن  الخٟاَت..َو

 وحؿدشمغ ُٞه ؤمىا٫ ٦شحرة.

اث زالر ًخم الاقخٛا٫ ٖلح ى ما ًٟؿغ لىا بٌٗ الٓىاَغ َىا٥ مؿخٍى ها آلان، َو

ُمها "  وألاخضار، التي محزث الؿىىاث ألازحرة ؤمشا٫ الٓاَغة الُٗىقُت، ومُالبت " ٖػ

ـ بالضاعظت اإلاٛغبُت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت، زم الخضًض ًٖ  هىع الضًً ُٖىف بالخضَع

ش البىعٚىاَُت، لِـ لضعاؾت ا ػي واؾخضٖاء ه٣اف جاٍع ش اإلاٛغبي، ؤلاؾالم ألاماَػ لخاٍع
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ُت لهىاٖت " البىض الؿاب٘ ". زم  حر ٧ل الكغوٍ الظاجُت واإلاىيٖى ول٨ً لإلؾهام في جٞى

 اإلاُالبت بالٟضعالُت ومُالبت الخماًت الضولُت يض زُاب "ألاباعجاًض" الٗغوبي.

 ماطا جلهض بالًبِ بهظا الىالم؟

عزا وػوظخه ٢ضما لألمحن  ... ؤ٢هض ؤهىا هبهىا مىظ ػمان بلى ؤن الىاقِ ألاماَػػي عقُض

ٜ جدذ البىض الؿاب٘، ؤي  الٗام لألمم اإلاخدضة مظ٦غة ًُالبىن الخماًت الضولُت لألماَػ

ىا٥ خغ٦ت جإؾؿذ ٣ًىصَا ؾُٗض قٗى مً َىالهضا جضٖىا بلى  ت، َو بال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ىا٥ مجهم في اإلاٛغب ؤًًا مً ًضٖى بلى الخىُٓم اإلاؿلر مً ؤمشا٫  الخىُٓم اإلاؿلر، َو

ىا٥ مً ًضٖى ؤخم ضي لُهي وآزغون، َو بض الىاخض الضٍعىف ومىحر ٦جي ٖو ض الضٚغوي ٖو

بلى الخمغص ٖلى ٚغاع ٖبض هللا بً خسخي الظي صٖا بلى ا٢خدام البرإلاان ٖلى ٚغاع اللُبُحن ًىم 

صزلىا بغإلااجهم وصٖا اإلاٛاعبت بلى سخب ؤمىالهم مً ألابىا٥ ألن.. وألن... ونض٣ًه اإلاضٖى 

جىضإلاان في جل ؤبِب وؾمحر بلُٗاشخي... و... الخ.. َاالء ٧لهم ٌؿخًاٞىن الكبهي، ْل ال

ىص الههُىهُت التي جإحي بلى اإلاٛغب جدذ ؾخاع الؿُاخت. ل٣ض وكغها  ؿخًُٟىن الٞى َو

ػي في مى٣ُت جىجضاص،  مازغا ُٞضًى ل٣اٞلت مً الؿُاح الههاًىت ًغ٢هىن بالٗلم ألاماَػ

 ٨خبان الغملُت في مغػو٦ت.ووٞض آزغ ٌٛغؽ الٗلم الههُىوي في ال

... بٗض ؤؾابُ٘ ؾِىُل٤ ه٣اف خى٫ اإلا٩ىن الٗبري، في ْل وظىص ملُىن حهىصي 

ىا٥ حؿائ٫ الُىم َل َاالء مٛاعبت ؤم لِؿىا مٛاعبت، َل ًخمخٗىن  مً ؤنل مٛغبي، َو

بالجيؿُت ؤم ؤن الجيؿُت حؿ٣ِ ٖجهم، َظا ه٣اف ؾُدخًىه البرإلاان وؾِى٨ٗـ ٖلى 

 في اإلاٛغب بٗض مضة ٢هحرة. الى٣اف الٗمىمي

غي عمؼ للعمالت، وجلٌى ؤن عمؼ  هخبذ ملاال ؤًًا جلٌى ؿُه ؤن العلم ألاماَػ

عني املجاالث ؤلاًىىلىحُت الثالر البدغ،  ؽ َو الثالزت ؤنابُع اإلاىحىصة في عاًت ألاماَػ

ؼُت "ؤواٌ.. ؤواٌ"  الؿهٌى والجباٌ. َى ما ًـؿغ الكعاع الجضًض في الحغهت ألاماَػ

 عى.. ألاعى( َى قعاع اإلاغخلت جمهُضا لـ "جاهغاوال" )الثىعة( ؤو الـخىت اإلاؿلحت؟)ألا 

ؤ٦خىبغ  28وٗم، ٢لىا َظا مىظ مضة، و٢بل ؤؾبٕى بالًبِ؛ ؤي ًىم الجمٗت 

٧اهذ و٢ٟت ؤمام البرإلاان في قإع دمحم الخامـ بالغباٍ خى٫ "ؤ٧ا٫" )ألاعى(،  2018
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ىن مًمىجها، ٦خب وؤجىا بإهاؽ ووؿاء مً ٖم٤ الكٗب وؾل مىا لهم الٞخاث ال ٌٗٞغ

٣هضون "الاؾخٗماع الٗغوبي " الظي ٖبروا ٖىه نغاخت في  ٖلحها " ال لإلؾخٗماع "، ٍو

.ٜ  مىاؾباث ٦شحرة. بمٗجى ؤن الٗغب ٌؿخٗمغون ألاماَػ

 ًبضو ؤنهم واهىا ًدخجىن على الغعي الجائغ؟

ُٛت ٢هض٥ ما ٌؿمىهه، ػوعا، بـ "الغعي الجاثغ"، والخا٫ ؤن  َىا٥ ٢باثل ؤماَػ

 جغعى هي ألازغي في بَاع الغعي الجاثغ في اإلاىا٤َ الٗغبُت.

مىا الى٢ٟت، ؤمام الخ٣ُ٣ت الخالُت،  ٖىن، الظًً جٖؼ اؾمذ لي ؤن هً٘ َاالء اإلاض 

اص وؤًذ بًؼص٥ وآًذ ًدحى  ًٛ، مغاعي ٢باثل ؤًذ خضًضو وآًذ مٚغ َىا٥ مغاعي بماَػ

دت وؤًذ ُٖا ب٩ل م٩ىهاتهم وآًذ ؾٛغو  ذ مً َظٍ الكٍغ قً...، َظٍ ألاعاضخي اهتٖز

اة الغخل، وؤُُٖذ َظٍ ألاعاضخي بلى  م مً الٖغ الاظخماُٖت ألا٦ثر ٣ٞغا وتهمِكا َو

شخهحن نهُىهُحن، ومؿاخت َظٍ ألاعاضخي هي ؤ٦بر مً مؿاخت ٢ُإ ٚؼة، وج٣٘ َظٍ 

ٞالحي اإلاؿاخت ألاعيُت بحن مضًىتي الغقُضًت ومضًىت ٧لمُمت، وؤ٢ُم ٖلحها مكغوٕ 

ى اإلاكغوٕ اإلاٗغوٝ بما ٌؿمى "بىعو٥ جاُٞاللذ  " 1إلهخاط ؤظىص الخمىع )املجهى٫( َو

 ".2و"بىعو٥ جاُٞاللذ 

ًٛ، ؤو ؤن  ًٛ" ؤن ٣ًىلىا ٧لمت واخضة خى٫ مغاعي ٣ٞغاء بماَػ هخدضي َاالء "بماَػ

اة ال٣ٟغاء، والتي ؤُُٖذ  ٣ًىلىا ٧لمت ًٖ َظٍ ألاعاضخي اإلاجزوٖت مً َاالء الٖغ

ض ٢ىله َىا َى ؤن اخخجاظاتهم ؤمام البرإلاان لم ج٨ً إلاؿدش ً نهُىهُحن.. مٗجى ما هٍغ مٍغ

ؾىي مؼاًضاث، زم إلااطا ال ًخدضزىن ًٖ الغعي الجاثغ في مى٣ُت نجهاظت الغما٫ 

 ونجهاظت الجبا٫؟

َظٍ الى٢ٟت ؤمام البرإلاان ٧اهذ في بَاع الٟخىت الجضًضة اإلاؿىىصة ألزىىف الظي 

ضون ؤن ًدًغوا ل لبي في الاهخساباث اإلا٣بلت، بإي ق٩ل ٧ان. ولخ٨ً َظٍ ًٍغ ه الخؼب ألٚا

اللٗبت ال٣ضًمت الجضًضة البئِؿت في نى٘ املخؼن لُب٣خه وججضًضَا مً خحن آلزغ.. 

ان الههُىهُت الٗاإلاُت، ال ه٣ت٫ اإلاخ٣اَ٘، وبهما اإلاىبجي  ل٨ً ألازُغ َظٍ اإلاغة، َى َع

٘ باإلاٛغب؛ ؤز ىىف الظي ٢اَٗه الكٛب اإلاٛغبي ٧له وعؤًىا واإلاٗى٫ ٖلى ٖم وزا٫ الَغ
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بٌٗ اإلاضٖحن للخضازت ًخمسخىن به والجلىؽ بلى ظاهبه في اإلاىخضًاث الش٣اُٚت لخؼبه 

ٜ، وألاعاضخي التي  حهم ألاماَػ اة الغخل ٞحهم الٗغب ٞو ؤلاصاعي املخؼوي اإلاخههحن. ٞالٖغ

ىن ٞحها مً مىعٍخاهُا بلى الىاْىع ٞحها ؤعاضخي الٗغب وؤعاضخ ٜ.ًٖغ  ي ألاماَػ

 َى إطن نغاع خٌى ألاعى؟

ظا ال ًىٟي ؤن َىا٥ مك٩لت خ٣ُ٣ُت خى٫  وٗم، نغإ خى٫ "ؤ٧ا٫" )ألاعى(، َو

ا َظا اإلاشا٫ التي ؤُُٖخ٪ خى٫ بُٖاء ؤعاضخي ؤ٦بر مً  ٢ًُت ألاعى مً مٓاََغ

ىا٥  مؿاخت ٢ُإ ٚؼة املخخلت لههاًىت، ٖلى خؿاب الؿ٩ان املخلُحن ال٣ٟغاء. َو

ا ب هم ؤعاى ياؾٗت جم ا٢خُاٖها لٗغبان الخلُج مً هاَبي ؤمىا٫ قٗىبهم ؤزلت ٚحَر

 و٦ظا ال٣ُِ الؿمان مً الظًً ؤزغوا بك٩ل ٚحر مكغوٕ مً اإلاالُت الٗمىمُت.

ٞخل٪ الى٢ٟت هي خ٣ى١ جغاص بها ؤباَُل، ال حهمهم ؤي شخيء بال ؤن جشاع الٟخىت بحن 

ٜ، ؤما ٖىضما جشاع اإلاكا٧ل بحن ألاما ٜ والههاًىت ٞهم ال ًخدضزىن ًٖ الٗغب وألاماَػ َػ

 طل٪.

َل َظا الهغاع خٌى "ؤواٌ" )ألاعى(، َل مً اإلامىً ؤن ًخدٌى في لحظت مً 

 اللحظاث ال كضع هللا إلى ما ؤؾمُخه في ملاٌ ؾابم لً "هـاح مؿلح"؟

 لِـ بلى ٦ٟاح مؿلر، بل بلى ٞخىت مؿلخت. ٞال٨ٟاح مٟهىم بًجابي.

اإلاؿلحت ًمىً ؤن هجض بعٌ ججلُاتها في ًبضو ؤن بعٌ مظاَغ َظٍ الـخىت 

ت وبحن  ً مً ألاكالُم الصحغاٍو بعٌ كبائل ؾىؽ بحن الغعاة الغخل اإلاىدضٍع

ؽ ؾىؽ؟  ؤماَػ

ُه الاهُال٢ت لال٢خخا٫ الضازلي،  هظا ٧له جدكُض للُىم الظي حُٗيٞ  ما في طل٪ ق٪،ٞ 

ى ٠ُ٦ ًدًغ  ىا اؾمذ لي ؤن ؤهبه بلى ٢ًُت ؤٖخبر ؤجها مهمت ظضا، َو  ون الٟخىت.َو

 هُف ًدًغون لها؟

ض،  ٢لذ ل٪ ؾاب٣ا اجهم ٌكخٛلىن ٖلى زالر مؿخىٍاث، هي ؤلاؾالم ألهه مىّخِ

والٗغوبت ألجها مىخضة، والضولت ألجها مىخضة، وبضًلهم ًٖ الضولت ٚحر الضًم٣غاَُت 
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لِـ َى الضولت الضًم٣غاَُت، بل بضًلهم َى الُٟضعالُاث، بمٗجى ج٣ؿُم الضو٫ 

 وحكدُتها.

ف إطن ًدًغون للـىض ى الخالكت التي ؾخىنلهم إلى إهجاػ َظا ؿىُ

 املخُِ الظي جخدضر عىه؟

لىىدبه ظُضا.. خؿب ما عنضهاٍ، َىا٥ مؿاع ومدُاث في الخدًحر لهظٍ الٟخىت 

اإلاؿلخت والا٢خخا٫ الضاخلي. اإلاؿاع ًبضؤ بمغخلت زل٤ الباع، وبٗض طل٪ جلحها مغخلت 

 خىجغة بلى مؿخىي الباعة اإلاكخٗلت.جىجحر الباع، زم اًها٫ ٧ل باعة م

 ما الـغق بحن البؤعة اإلاخىجغة والبؤعة اإلاكخعلت؟

إلاا جهل بلى ؤٖلى مغاخل الخىجغ ج٩ىن ٢ض صزلذ بلى مغخلت الباعة اإلاكخٗلت، ومً 

ؤَم زهاثو الباعة اإلاكخٗلت هي ؤجها بطا جضزلذ ٞحها اػصاصث بقخٗاال، وبطا جغ٦تها 

جل٣اء هٟؿها. ومى٣ُت الٍغ٠ هي مشا٫ للباعة ٞهي حكخٗل بك٩ل مىيىعي مً 

اإلاكخٗلت، وهٟـ الصخيء ٣ًا٫ ٦ظل٪ ًٖ ظغاصة، وهمىطط الباعة اإلاخىجغة هي مى٣ُت 

"ؤؾامغ" التي ًسُِ لها ؤن جهل بلى مغخلت الاقخٗا٫. وبٗض الىنى٫ بلى مغخلت 

م الباعة ولِـ بزماصَا، جماما مشل الخالًا الىاثمت في ز الًا الاقخٗا٫، ًخم جىٍى

ت.  الخىُٓماث اإلاخُٞغ

م  مها ٣ٌٗبها َلب الخماًت الضولُت. َو ىض الاهتهاء مً بقٗا٫ اإلاىا٤َ وجىٍى ٖو

الُىم ًسُُىن لهى٘ البىض الؿاب٘ في مُشا١ ألامم اإلاخدضة، وؤصخاب مكغوٕ 

الخ٣ؿُم َم ؤهٟؿهم اإلاخد٨مىن في ألامم اإلاخدضة، والصخو الظي ٧ان بلى ظاهب 

ً ًٖ صولت ال٣باًل في ال٨يؿِذ الههُىوي َى الُىم في مىهب ٞغخاث منهي ٖىضما ؤٖل

بم٨خب ألامم اإلاخدضة ًم٨ىه ؤن ًُغح ًىما بجضو٫ ؤٖما٫ مجلـ اإلاىخٓم ألاممي ه٣ُت 

ٜ في اإلاٛغب ؤو في الجؼاثغ، وجخم مىا٢كتها، وبٗض طل٪ ؾخجض  جخٗل٤ بدماًت ألاماَػ

"الٟحزا" ل٩ي هدى٣ل ٣ِٞ بلى مضًىت  ال٣بٗاث الؼع٢اء في مى٣ُت "ٖغباوة".. خُجها ؾخلؼمىا

 َىجت ؤو جُىان ؤو قٟكاون.
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م٘ ألاؾ٠ َظا ما ًخم الخدًحر له. ولهظا ال هىٟ٪ ههغر ملء خىاظغها ل٩ي 

ًخدغ٥ الىاؽ. وبطا لم ًهض٢ىها ٞلُخظ٦غوا ٣ِٞ ما ٦ىا ه٣ىله وؤنبذ خ٣ُ٣ت.. ٟٞي 

ضاص لجمهىعٍت الٍغ٠، ٩ٞان الجمُ٘ ٌسخغ  2012 مىا، ٦ىذ خُجها في هبهىا بلى ؤلٖا

ؤمؿترصام واَلٗذ ٖلى ؤمىع زُحرة، ٞسغظذ في خىاعاث وؤزبرث ؤن ما ًدًغ له ؤمغ 

٠" وجم حك٨ُل جىُٓم ًضٖى بلى  ٘ ٖلم "ظمهىعٍت الٍغ زُحر، والُىم جسغط مؿحراث جٞغ

 اهخٟايت مؿلخت.

ى مً اإلاضعؾت الاه٣ؿامُت، التي ؤؾؿها  ٩ي، َو َىا٥ ؤهتروبىلىجي ؤمٍغ

غ بإٖالي الىُل بالؿىصان الؿىؾُىلىجي  دكاع، مً زال٫ صعاؾخه ل٣باثل الىٍى اًٟاهؼ بٍغ

ى ؤخض ؤٖالم اإلاضعؾت الاه٣ؿامُت في  م٣ها بعوؿذ ٚلجر، َو والؿىىؾُحن بلُبُا، ٖو

الؿىؾُىلىظُا مً زال٫ صعاؾت ٢ام بها في اإلاٛغب وفي ؤهضوهِؿُا، والضعاؾت ٢ام بها في 

ت ؤخىها٫، ٦ما  ٢ام صاُٞض خاعر بضعاؾت خى٫ "اإلااؾؿاث اإلاٛغب بالًبِ في ػاٍو

اص وؤًذ خضًضو" و٦مب ٢ض ها٢كخه في ؤخض ؤٖضاص مجلت وظهت  ٖىض ٢باثل ؤًذ مٚغ

بت ظضا حٗىص بلى ؾىت  ، خُض صعؽ ال٣باثل صعاؾت 1963هٓغ، وله ؤًًا صعاؾت ٍٚغ

م٣اعهت، ٣ًاعن ٞحها ٢باثل "ؤًذ ُٖا" في اإلاٛغب و٢باثل "الباقخىن" في )ؤٞٛاوؿخان(، 

 ،٠ ٢باثل َالبان. و٦خب صعاؾت مُىلت في مجلضاث ًٖ "ؤًذ وعٍاٚل" في الٍغ

وؤَغوخخه ٧اهذ بٗىىان "ُٟٞذ ُٟٞذ" )زمؿت ؤزماؽ(، وجدضر ًٖ الخىُٓم 

الاه٣ؿامي ل٣باثل "ؤًذ ُٖا". ٞٗلم ألاهُغوبىلىظُا واإلاضعؾت ؤلاه٣ؿامُت، زهىنا، 

 َى ؤزُغ ما ًم٨ً ؤن حهضص ألامم.

اع ؤٞخ ىض اخخاللهم الجؼاثغ في وفي َظا ؤلَا  ٖ ، 1830ذ ٢ىؾا أل٢ى٫ ؤن الٟغوؿُحن

واظهىا م٣اومت قغؾت، َغخىا الؿاا٫ الخالي: "ما الؿبُل بلى صزى٫ اإلاٛغب بإ٢ل ج٩لٟت مما 

بٗض اجٟا٢ُت مٛىُت واجهؼام الجِل  1844صٞٗىاٍ في الجؼاثغ؟"، وظاء َظا الؿاا٫ في ؾىت 

ظا ا لؿاا٫ لضي نىإ ال٣غاع في ٞغوؿا، وبٗض صعاؾاث اإلاٛغبي في مٗغ٦ت "بٌؿلي"، ُٞغحَ 

و٢الى ؤهه ًجب اؾخسضام الٗلم في الخغب يض اإلاٛغب  "بىاؾُت العلم"،ظاء الجىاب، 

ىا اهُل٣ذ البٗشاث الاؾخ٨كاُٞت، وظاء  ، َو بلى اإلاٛغب  قاٌع صو ؿىهىجمهُضا الؾخٗماٍع

ً" وونٟها بك٩ل ص٤ُ٢،  1883ؾىت   إصمىهض صوحيزم ظاء وناصٝ في مى٣ُخىا خغب "جىلٍى
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ٞضعؽ اإلاٛغب ٞى١ ألاعى وجدذ ألاعى ٦ما صعؽ اإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث و٧ل شخيء،( مً َىا 

ؤَمُت ٦خاب اإلاغخىم بى٫ باؾ٩ىن الظي زههه ٫ " الخ٣ٍغغ الؿغي ٌصمىن صوحي ؾىت 

ىىان ال٨خاب بالٟغوؿُت:  1907 ىٖ  ).. وبٗض  Le Rapport secret d EDMOND DOUTEE" َو

تن طل٪ جم اؾ ً ٍَغ٤ زضإ وصؾاجـ ٞو لمي ص٤ُ٢ وبخ٩لٟت ؤ٢ل،ٖ  خٗماع اإلاٛغب بك٩لٖ 

 بحن م٩ىهاث املجخم٘ اإلاٛغبي مبيُت ٖلى صعاؾاث وؤبدار.

للٗلم، ٞةن صاُٞض َاعث، ٢بل ؤن ًخىفى مً بً٘ ؾىىاث، جغ٥ م٨خبخه الصخهُت إلاً 

ً ألاباعتهاًض الٗغوبي لَ  بضؤ ًُالب بالجماًت الضولُت إلماَػًٛ م  ظا ٧له نضٞت؟.!َ 

 و ما َى ظىاب٪ ًٖ طاث الؿاا٫ الظي َغخخه ٖلى هٟؿ٪؟

)ًطخ٪(.. ق٠ ؤهذ؟ والؿاا٫ َى مُغوح ٖلى الجمُ٘.. ٧ل مً مى٢ٗه. 

غ ؤخضا.  ٞالخغاب، ال ٢ضع هللا، ؾُمـ الجمُ٘ ولً ًٞى

 ؤزغ ال٨الم، وبازخهاع سخي ؤخمض؟

مشل الخُغ ال٣اصم هللا ًدٟٔ ؤو نافي.. وجدُت ل٣غاء ألاًام الظًً ؤصٖىَم لخ

 مهغوال.. وللخغ٦ت.. الخغ٦ت.. ال و٢ذ لىا إلياٖخه في الخٟاَاث..
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 رمذٚى:

في ؾُا١ ٖملُت الغنض والخدب٘ للخُبُ٘ الههُىوي بمسخل٠ مٓاٍَغ باإلاٛغب 

ىُت  "اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘"والظي ج٣ىم به ظمُٗت  ومجمىٖت الٗمل الَى

ً، ٞىظئىا بمُُٗاث زُحرة ظضا ج٨دسخي َابٗا "ؤمىُا" مً قإهه ــمً ؤظل ٞلؿُُ

.تهضًض ؤم ً وواؾخلغاٍع  ً الَى

بن الى٢اج٘ واإلاُُٗاث التي جم عنضَا جاقغ بلى خالت ظضًضة مً ْىاَغ الخُبُ٘ 

التي جىاًَها مسخل٠ م٩ىهاث املجخم٘ اإلاٛغبي، وهي الخالت التي حك٩ل مىُٟٗا هىُٖا 

 وزُحرا في ؾُا١ الازترا١ الههُىوي اإلاخىامي في الؿىىاث ألازحرة.

ٍ الخالت جاقغ بلى جُىع الٓاَغة الخُبُُٗت مً بن الى٢اج٘ اإلاغنىصة في َظ

اث" جسً٘  ً "مجمٖى الخُبُ٘ املجغص بلى الخجىُض والٗمالت الخُحرة اإلاغجبُت بخ٩ٍى

ت، في ؤ٦ثر مً مى٣ُت  ت وقبه ٖؿ٨ٍغ ب ٖؿ٨ٍغ نيلخضاٍع ، مصخىبت صازل التراب الَى

ت مً الىؾاثِ والغمىػ واإلاىا٠٢ الغ  ٨غي ٖبر مجمٖى امُت بلى بخإَحر بًضًىلىجي ٞو

ا بإصواث عىُـتوالاؾخٗضاص لخضمتها ماصًا،  جبني ألاَغوخت الههُىهُت ، وعمٍؼ

ً ظغاثمه يض  بىؾاثِ جىانل اظخماعي، بل وصٖم ال٨ُان الههُىوي والضٞإ ٖىه ٖو

اب" )؟؟!!(ٞلؿُحن في بَاع ما ٌؿمى   "الخدالف مع إؾغائُل في الحغب على ؤلاَع

ٗلً لألٞٗا٫ والى٢اج٘ اإلاظ٧ىعة ٖبر بثها بن اإلاشحر بك٩ل الٞذ َى الُاب٘ اإلا

ا ٖلى مى٢٘ الخىانل ؤلاظخماعي " ىجُىب ؾىاء في نٟدت  FACEBOOKووكَغ " ٍو

لى نٟداث ٖضص  -"اإلاٗهض" اإلاظ٧ىع ؤو ٖلى نٟداث ٧ل مً "اإلاضًغ" اإلاؿاو٫ )ٕ ب(، ٖو

٤ ألاوكُت  ً مؿاولحن ًٖ جىُٓم وصٖم وعٖاًت وحؿٍى ممً ٣ًضمىن اهٟؿهم ٦مؿحًر

ـ( وم-ت مجهم: ٌزان ٥ )ج٣ضم هٟؿها م٣ُمت بضولت  -ح )ناخب مى٢٘ الكاملت بَغ

 ٕ )مؿاولت باإلاٗهض(.-بؾباهُا( وب 

ل  و ُٞما ًلي ج٣ضًم ظغص ملخو للى٢اج٘ اإلاغنىصة ختى آلان )مً ًىاًغ بلى ؤبٍغ

ى الظي في ( خى٫ ما ٌؿمى 2018 ب خغاؽ الصخهُاث )َو "معهض ؤلـا الضولي لخضٍع

ب خغاؽ الدؿمُت الاهجل ت التي ٌعخمضَا عؾمُا: معهض ؤلـا الاؾغائُلي لخضٍع حًز
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ت باقغاؾ بٗض جهيُٟهاالصخهُاث(  ب عؿىٍغ ، والتي مً حملت ما جخًمىه جضاٍع

غق  ب على الؿالح الىاعي وعلى الؿالح ألابٌُ َو إؾغائُلي مُضاوي مباقغ، والخضٍع

ًُت مىحهت ألؿغاص الجِ اث جدٍغ ل مً قإنها اللخل، ووكغ نىع وزُب وؿُضًَى

اب الههُىوي..  إيعاؾ معىىٍاجه، مع الضعاًت اإلاؿخمغة واإلامىهجت وؤلاقاصة باإلَع

 

ـُت وؾؤاٌ الترزُو؟؟ -1  معهض ؤلـا الضولي: إعالهاث حعٍغ

 ؤعًاء الهُئت اإلاكغؿت )الغئاؾت والاصاعة والعالكاث العامت( -2

بُت وقغوَها )الىزائم وألاصاء اإلا -3 الي بالحؿاب إقهاعاث الضوعاث الخضٍع

 البىيي؟..(

ت اإلاُضاهُت )صازل اللاعت وبالـًاء الخاعجي( -4 ب العؿىٍغ  الخضاٍع

ب وفي حؿلُم قىاَض -  اؾخسضام ؤكىعت الىحه في جضاٍع

ت - ب العؿىٍغ  اؾخسضام ؤلبؿت مىخضة زًغاء بالخضاٍع

ب باإلاضن -5  إخضار ؿغوع للمعهض وجضاٍع

ً الههاًىت والاحاهب مً حيؿُاث -6 ٍغ  مسخلـت )ؿغوؿُت..( اإلاَؤ

 الخإَحر ؤلاًضًىلىجي الههُىوي )مىاكف ووؾائِ( -7

ب اإلاكغوَت بدبني ألاصًىلىحُت الههُىهُت )اؾخماعاث(؟؟ -  مجاهُت الخضاٍع

 جىحُه تهضًضاث إلاا ٌؿمى "الىالب الًالت واإلاىاؿلحن" -

ىُت -8  قعاعاث جمىيهُت طاث عالكت باإلاؤؾؿت اإلالىُت واإلاؤؾؿاث ألامىُت الَى

ؼُت(..؟؟ -9  اؾخؼالٌ عاًاث وعمىػ طاث َابع َىٍاحي زلافي )عاًت ألاماَػ

اث ونىع مدغيت على العىف واؾخسضام ؤؾلحت مً  -10 جغوٍج ؿُضًَى

 مسخلف ألاقياٌ
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ىُا وصولُا -11  الضبلىماث والكىاَض اإلاغكمت حؿلؿلُا َو

ـ " الاعالمُت بمىىاؽ؟؟-قغهت "الكاملت -12  بَغ

-اللىاث اإلاؿاعضة-الضعن-اث العمىمُت)كُاصة بىمُتالعالكت مع الهُئ -13

اياث مىىاؽ  الخُىٍ اإلالىُت اإلاؼغبُت..( -مغهؼ جىمُت الٍغ

ىن ؾابلىن؟( -14 جي اإلاعهض )بعًهم عحاٌ ؤمً وعؿىٍغ  لىائذ زٍغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىُت  ً ومً مىُلم اإلاؿؤولُت الَى في الُلظت والحغم على ؾالمت وؤمً الَى

مً زُغ التهضًض الههُىوي الظي بلؽ مً زالٌ َظٍ الىكائع مؿخىٍاث ػاًت في 

الخُىعة.. وهظغا لحؿاؾُت اإلاىيىع، ؿلض كغعث ول مً املجمىعت واإلاغنض عبِ 

الاجهاٌ بالجهاث الغؾمُت عبر الؿُض عئِـ الحىىمت الظي ولف الؿُض وػٍغ 

ى الغمُض باؾخلباٌ وؿض املجمىعت واإلاغنض خُث جم جلضًم مظهغة الضولت ط.مهُـ

زانت مغؿلت بلغم مًؼىٍ )ًخًمً واؿت اإلاعُُاث والىكائع الؿالـت الظهغ( 

ش  خُث وعض الؿُض وػٍغ الضولت  2018ؿبراًغ  13وطلً بملغ وػاعة الضولت بخاٍع

 ولُت.بئحغاء اإلاخعحن إػاء اإلاىيىع والخعاَي معه بيامل الجضًت واإلاؿؤ 

إلى خضوص الؿاعت  عؾميوهظغا ألن املجمىعت واإلاغنض لم ًخىنال بإي حىاب 

ؿلض جلغع جىظُم َظٍ الىضوة الصحـُت مً ؤحل جىىٍغ الغؤي العام ومُالبت 

ني.  اإلاؿؤولحن بخلضًم واؿت اإلاعُُاث اإلاخعللت باإلاىيىع هما ًلؼمها واحبها الَى

 ائالث ؤَمها:بن َظا اإلاىيٕى الظي هدً بهضصٍ ًشحر ٖضة حؿ

ب الخغاؽ الخانحن  َل َىان جغزُو كاهىوي -1 إلاا ٌؿمى "اإلاٗهض الضولي" لخضٍع

بم٨ىاؽ والظي ٌٗلً ًٖ هٟؿه في نٟدخه الغؾمُت باؾم "اإلاٗهض ؤلاؾغاثُلي" ٖلما ؤن 

ب ) م  2000اإلاٗهض ًهغح بإن له خؿابا بى٨ُا ًخم ٖبٍر اصاء مؿخد٣اث الخضاٍع صَع

ٗهض ًيكغ نىعا ل٣ٗىص جإمحن ًٖ املخاَغ للمكاع٦حن للضوعة( وؤن اإلاؿاو٫ ًٖ اإلا
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ٗلً ًٖ الاهسغاٍ باإلاٗهض ٖبر عؾالت ال٨تروهُت وبإن له ٖال٢اث واجٟا٢ُاث لدكُٛل  َو

 ؤوؾُُت، وهي ألامىع التي جُغح ؾاا٫ الترزُو ال٣اهىوي..؟-اإلاخسغظحن بضو٫ قغ١ 

ت واؾخسضام ألاؾلخت ب -2 ت وقبه الٗؿ٨ٍغ ب الٗؿ٨ٍغ ما ٞحها َل جضزل الخضاٍع

اياث اإلاغزو لها، ٖلما ان اإلاٗهض ٌٗلً ًٖ ٧ىن م٣ٍغ  ت" في مجا٫ الٍغ "ؤؾلخت هاٍع

اياث في م٨ىاؽ الخاب٘ لىػاعة الكباب  الغؾمي َى هٟؿه ٖىىان مغ٦ؼ جىمُت الٍغ

ايت؟؟  والٍغ

ب اإلاٗهض اإلاظ٧ىع في مى٣ُت بىمُت بة٢لُم مُضلذ  -3 َل ٞٗال جم جىُٓم جضاٍع

لي الؿلُت املخلُت والضع٥ اإلال٩ي وال٣ىاث اإلاؿاٖضة بدًىع ممش 2017ؤوازغ ؾىت 

ً ؤظاهب؟؟ ٍغ  ٦ما ٌٗلً ًٖ طل٪ اإلاٗهض في نٟدخه الغؾمُت وميكىعاث مَا

ما ٖال٢ت الخٍُى اإلال٨ُت اإلاٛغبُت باإلاٗهض ٖىضما ًيكغ مؿحروٍ زبرا ًٖ  -4

ىٜ  بُت لىلىط َاثغة بٍى جيؿ٤ُ م٘ الكغ٦ت الؾخًاٞت "هاجخحن" في صوعاث جضٍع

 ٞحها؟؟ والخجى٫ 

ب لضي  -5 ا لىلىط الخضاٍع إلااطا ٌٗخبر جبجي ؤ٩ٞاع وبًضًىلىظُاث "نهُىهُت" قَغ

 اإلاٗهض بك٩ل مجاوي؟؟

ب..؟ -6  إلااطا اعجضاء ؤ٢ىٗت خاظبت للىظه زال٫ الخضاٍع

ب ٖلى ٦ك٠ اإلاخٟجغاث بالؿُاعاث مً الامىع الٗاصًت في  -7 َل ٌٗخبر الخضٍع

ايُت؟؟ ب الاوكُت الٍغ  جضاٍع

ت ومىا٠٢ ٌٗخبر امغا ٖاصًا وال َل جؼ٦ُت ظغاثم الٗ -8 ضو الههُىوي ٖبر ؤقَغ

اب؟؟  ًضزل يمً الاقاصة باإلَع

ؤًً ًم٨ً جهي٠ُ جغوٍج ميكىعاث ظِل الخغب الههُىوي والضٖىة لخبجي  -9

 الخدال٠ م٘ "ال٨ُان الههُىوي"..؟؟

اضخي بالخإَحر الضًجي )الحهىصًت( وعٞ٘  -10 ب الٍغ ٖالم ؤما ٖال٢ت الخضٍع

اجُت..؟؟  ٍَى
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ً الههاًىت بهٟخه  ٠ُ٦ ًم٨ً -11 ٍغ جهي٠ُ الخًىع الصخصخي ألخض اإلاَا

 ٢اثض ٞغ٢ت جضزل في مهلخت السجىن الاؾغاثُلُت..؟

طخي مىظه لجىىص الجِل اإلاٛغبي يض اإلااؾؿاث  -12 ِ جدٍغ ؤال ٌٗخبر وكغ قٍغ

 الؿُاؾُت والضؾخىعٍت "بيٗاٞا إلاٗىىٍاث الجِل "؟

غاث اإلاٛغبُت التي ما خ٣ُ٣ت ما ًضُٖه ناخب اإلاٗهض مً ٖال٢ت ما م٘ املخاب -13

ًضعي بإجها ٢ض ٢ضمذ له زضمت بجلب والضجه مً "الكغ١ الا٢صخى" بٗض ٞغا١ صام ؤ٦ثر 

 ؾىت..؟؟ 13مً 

ؤزحرا، ججضع الاقاعة إلى ؤهه كض ؾبم لغئِـ اإلاىؾاص الؿابم عامىؽ ًاصلحن ؤن 

. ؿما عالكت َظا .نغح بئعؾاء قبىت عمالء في ول مً جىوـ والجؼائغ واإلاؼغب

البذ اإلاعهض ب الكبىت اإلاظهىعة التي ؾبم للمجمىعت ؤن عاؾلذ بكإنها الحىىمت َو

 بـخذ جدلُم باإلاىيىع؟

هما هظهغ ؤًًا بما ؾبم للمغنض واملجمىعت ان َالبا به مً ؿخذ جدلُم ؿُما 

ا الغؾمُت بىػاعة الحغب الههُىهُت  جىاكلخه وؾائل الاعالم الههُىهُت مً مهاصَع

ت" في مسُم قبابي صازل شخو مؼ 30مً "اؾخـاصة كغابت  ب عؿىٍغ غبي مً جضاٍع

وما عالكت طلً بما ًجغي الان في ملف "ؤلف  الىُان الههُىوي كبل ؾيخحن..؟؟

ً؟؟  الاؾغائُلي" صازل جغاب الَى

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 3 لـنلخـال

  التطبٔع جتضٓه قاىٌْىص مكرتح 

م الخُبُ٘ الظي ج٣ضم به اإلاغنض اإلاٛغب ي إلاىاًَت الخُبُ٘ هو م٣ترح ٢اهىن ججٍغ

م٘ ال٨ُان الههُىوي لضي بٌٗ الٟغ١ البرإلااهُت، ٞخبيخه ؤعب٘ ج٨خالث ؤؾاؾُت؛ 

ش ال ٘ دبزيخان في اإلاٗاعيت وازيخان في الخ٩ىمت، في ؾاب٣ت ٢لما جدضر في جاٍع كَغ

 :اإلاٛغبي بإن ججخم٘ اإلاٗاعيت والخ٩ىمت ٖلى مكغوٕ ؤو م٣ترح ٢اهىن مىخض
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٤ اإلاؿُغة اإلاٗمى٫ بها، وجم للٗلم، ٣ٞ ض ج٣ضمذ الٟغ١ بم٣ترح ال٣اهىن، ٞو

حسجُله بم٨خب مجلـ الىىاب، ل٨ً اًاص ما جضزلذ لخجمُضٍ بضعط م٨خب املجلـ، 

جظع بالظ٦غ ؤن  يضا ٖلى بعاصة ممشلي الكٗب، مىظ خىالي ؾذ ؾىىاث ختى الُىم. ٍو

ا صولُت َاثلت مىعؾذ ٖلى اإلاٛغب إلاى٘ مىا٢كت اإلاىيٕى واإلاهاص٢ت ٖلُه  يَٛى

لُضزل خحز الخىُٟظ. وبدؿب مُُٗاث اإلاغنض، ٞةن يٛى َا قضًضة مىعؾذ ٖلى 

عئؾاء الٟغ١ التي ويٗذ م٣ترح ال٣اهىن ب٣هض سخبه، ل٨ً نمىص عئؾاء الٟغ١، 

٤ الاجداص الاقترا٧ي اإلاغخىم  ضي والؾُما نالبت عثِـ ٍٞغ خا٫ صون طل٪ في ؤخمض الٍؼ

اجه !..هٟـ الؿُا١ الظي ظاء مىجه اإلا  ٟاجيء "ٚغ٢ا "، بدؿب الغواًت الغؾمُت لٞى

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 :1ل ـنلخـال

 ىٔطافٔه: صعال٘ إىل ّطٓض الفالح٘
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ل  18في  الغباٍ  2018ؤبٍغ

 مىاًَت الخُبُعـاإلاغنض اإلاؼغبي ل

 اإلاىخب الخىـُظي

 ػه٣ت م٨ت خؿان 18، ٖماعة 3الك٣ت 

 

 والخىمُت ال٣غوٍت واإلاُاٍ والٛاباث البدغي وػٍغ الٟالخت والهُض : دـــإلى السي

 

في  " هُُاؿُم " الههُىهُتجىاظض ومكاع٦ت قغ٦ت  اإلاىيىع:

 الضولي بمضًىت م٨ىاؽ اإلاٗغى الٟالحي

 

ٖلمىا ببالٜ الاؾدُاء وال٣ٝغ زبر جىاظض ومكاع٦ت الكغ٦ت الٟالخُت الههُىهُت 

ضاث الؿ٣ي "هُُاُٞم"، اإلاخسههت في الخجهحزاث الٟالخُت، والؾُما آالث ومٗ

بالخ٣ُحر، باإلاٗغى الٟالحي الضولي بمضًىت م٨ىاؽ الظي ًٟخخذ الُىم ؤقٛا٫ صوعجه 

 الشاهُت ٖكغ.

ل٣ض صؤبذ مجمىٖت مً الكغ٧اث الههُىهُت ٖلى ٖغى ؾلٗها في مٗاعى 

مسخلٟت، زهىنا بمٗاعى م٨ىاؽ وؤ٧اصًغ ٖلى مضي ؾىىاث زلذ، مخسُٟت في ؤعصًت 

٨ُت وبخ٣ض ًم وظٍى مٛغبُت في واظهاتها. ٚحر ؤن ما ًمحز مٗغى قغ٧اث ؤوعوبُت وؤمٍغ

بمٗغى م٨ىاؽ َظٍ الؿىت َى ٢غاع قغ٦ت "هُُاُٞم" َظٍ اإلاغة اؾخٛال٫  12الضوعة 

اللِٛ اإلاىا٦ب لخجمُض حك٨ُل الخ٩ىمت )اإلا٩لٟت ألاولى واإلاؿخمغ خى٫ حك٨ُلها ختى 

ُت في مؿاع الازترا١.  ل٣ض ٢غعث الكغ٦ت الُىم في َبٗتها الشاهُت(، لل٣ٟؼة الىٖى

الههُىهُت، التي هالذ ظاثؼة ج٣ضًغ، باخخٟا٫ ٖؿ٨غي مً ظِل الخغب الههُىوي 
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لخإؾِؿها، الخغوط مً ؤؾلىب املخاجالث والدؿلالث بلى ٞغى  50بمىاؾبت الظ٦غي ا٫

 ألامغ الىا٢٘ الخُبُعي.

ا  ٨ٞما ال ًسٟى ٖل٨ُم، الؿُض الىػٍغ، ٞةن الكغ٦ت الههُىهُت " هُُاُٞم " وم٣َغ

ٕغ  خذٞ  مئىان؟؟؟ ؤلا٢ضام ٖلىٞ  الاظخماعي بمضًىت خُٟا الٟلؿُُيُت املخخلت، بلٜ بها الَا

عؾمي لها ببالصها في جدض ؾاٞغ لل٣اهىن اإلاٛغبي وإلاى٠٢ ومكاٖغ الكٗب اإلاٛغبي. ولٗلم٨م 

ٞةن ٕٞغ الكغ٦ت الههُىهُت باإلاٛغب َى )هُُاُٞم ماعو٧ى(. وسجله الخجاعي بالضاع البًُاء 

 (.359685ع٢م )َى جدذ 

 

 الؿُض الىػٍغ،

ى اثخالٝ قب٨ت مً الهُأث الؿُاؾُت  بهىا في اإلاغنض اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ )َو

والى٣ابُت وظمُٗاث مضهُت واظخماُٖت ومهىُت وخ٣ى٢ُت... مً مسخل٠ اإلاكاعب 

ت والاظتهاصاث الؿُاؾُت(، بط هغاؾل٨م في َظا اإلاىيٕى الخُحر، وٗبر ل٨م:  ال٨ٍٟغ

ًبىا ألاقض ٖلى َظا الازترا١ الىىعي لل٨ُان ــ ًٖ  1 بصاهدىا الكضًضة ٚو

ىن ٖلُه. ووٗخبر َظٍ الخُىة الخُبُُٗت،  الههُىوي في ٢ُإ الٟالخت الظي حكٞغ

م، زغ٢ا ٞاظغا ل٣ىاهحن البالص  ًٞال ًٖ ٧ىجها بَاهت ل٨غامت اإلاٛاعبت واؾخٟؼاػا إلاكاَٖغ

تي الخجاعة والجماع٥. ووٗضَا ؾاب٣ت الهاصعة في اإلاىيٕى وصؾخىعَا وإلا٣خًُاث مضوه

داث الىػعاء بالبرإلاان خى٫ ُٚاب ؤًت  في ججاوػ ٧ل الالتزاماث الخ٩ىمُت ومسخل٠ جهٍغ

لى ؤي مؿخىي  ٖال٢ت عؾمُت بحن اإلاٛغب و"ال٨ُان الههُىوي" بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ٖو

 ٧ان.

 ـ هدمل٨م مؿاولُت نمخ٨م بػاء ٞخذ ٕٞغ الكغ٦ت الههُىهُت "هُُاُٞم" 2

ا باإلاٗغى الٟالحي الضولي بمضًىت م٨ىاؽ. غيها لبًاٖتها وعمَؼ ها في اإلاٛغب ٖو  لٟٖغ

ـ وٗخبر ٖضم جدغ٨٦م لخصخُذ ألامىع ومى٘ مكاع٦ت الكغ٦ت الههُىهُت  3

ً، جؼ٦ُت  ها الجضًض بإي مى٣ُت مً مىا٤َ الَى غصَا ومضًغ ٖٞغ بمٗغى م٨ىاؽ َو

 وجىاَاا وجىعَا في َظٍ الًُٟدت اإلاغ٦بت.
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هخٓاع جدغ٨٦م الٗاظل، هخمجى ؤال جخ٨غع ٖىضها في اإلاٛغب مإؾاة ألاق٣اء في وفي ا

ض مً ؾبٗحن  ىت ؤٍػ مهغ الظًً حؿببذ اإلاىخىظاث الٟالخُت للٗضو الههُىوي في ؾَغ

ت ومهغي ٧ان مً هخاثجها اٖخ٣ا٫ وػٍغ الٟالخت في ؤعى ال٨ىاهت ًىؾ٠  ؤل٠ مهٍغ

َظا إلاؿاولُخه ًٖ الؿ٩ىث ًٖ َظٍ والي الظي ما ًؼا٫ ٣ًب٘ في السجً بلى ًىمىا 

ها.  ال٩اعزت ٢بل و٢ٖى

 ًٖ اإلا٨خب الخىُٟظي

 عئِـ اإلاغنض

دمان  ؤلامًاء: ؤخمض ٍو

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 :5ل ـنلخـال

 أطّالٖ أىزصٖ امللهٕ املغتؾاصصعال٘ إىل 

 "مضانؿ ٍْلْنْعت" ىصب بؾأٌ
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 صعال٘ مفتْح٘

 طئ٘ مً أجل فلغطنينْع٘ العنل الْاملؤعػ جملضٜٔػ ال

 

 "ٍْلْنْعت مضانؿ"ىصب  بؾأٌ

ى ٌٗلً ًٖ ب٢ضام ؤخض "   الم الههُىوي ، َو ا ؤلٖا ت جل٪ التي ٞجَغ ٢ىبلت مضٍو

ٖلى بىاء ؤ٦بر ” ؤولُٟغ بى٩ى ٞؿ٩ي ” اإلااؾىهُحن الههاًىت ألاإلااوي اإلاضٖى خؿب ط٦ٍغ

ؿمى بالهىلى٧ىؾذ ، ٖلى ؤعى اإلاٛغب ، وبالظاث في آًذ ههب جظ٧اعي في الٗالم ، إلاا ٌ

 ٧لمترا مً مغا٦ل ، في اججاٍ وعػاػاث . 26ٞاؾ٩ا ٖلى بٗض 

ل في الههُىهُت ، ؤؾـ مىٓمت ؤإلااهُت ٚحر خ٩ىمُت حؿمى  ” َظا ألاإلااوي ، اإلاٚى

ذ ” ب٨ُؿل َُلبر  هي التي جخ٨ٟل ببىاء َظا الىهب الًُٟدــت ، والتي اجطر ؤجها قٖغ

ؤقٛا٫ البىاء مىظ ؾىت ، وؤن الهضٝ مً َظا اإلاكغوٕ َى ب٢امت ههب جظ٧اعي إلاا  في

ٌؿمى الهىلى٦ؿذ ٩ًىن ألا٦بر في الٗالم ، خُض ًخجاوػ حجمه زمـ مغاث حجم 

 الىهب الخظ٧اعي إلاا ٌؿمى الهىلى٧ىؾذ اإلا٣ام في بغلحن .

خ٩ىن َظا الىهب ، خؿب ناخبه الههُىوي اإلااؾىوي ، مً ؤ٦ثر مً ٖك غة ٍو

خ٣ا٫ ، و ا ججؿض مٗؿ٨غ الٖا ت ،٦ما ًًم ٚٞغ ” وسخت َب٤ ألانل ”آالٝ ٢ُٗت حجٍغ

ً بُلؿً لخجؿُض  مً َٝغ ممشلحن ًخم ” بٌٗ اإلاكاَض اإلاغوٖت ” مً ؤٞغان بحٚر

حكُٛلهم لهظٍ الٛاًت . ٦ما ؤن َىا٥ جسُُُا لبىاء مؿاعاث للؿ٨٪ الخضًضًت، 

 وبخًاع ٢ُاع ٢ضًم بلى الىهب.

لىه الههُىوي اإلااؾىوي اإلاضٖى بِى٩ىٞؿ٩ي خؿب ٢ىله ، ومما َظا بٌٗ مما ؤٖ

ض مً ال٣ٗاعاث  ؤٞغط ٖىه ، مً ًسُُىن له ، مًُٟا بإن مىٓمخه جسُِ لكغاء اإلاٍؼ

جشبُذ ظمُ٘ ألاما٦ً املخخلٟت ” خى٫ الىهب الخظ٧اعي إلاا ٌؿمى بالهىلى٦ؿذ بهضٝ 

ـ الهىلى٧ى  خ٣ا٫. باإلياٞت بلى الٗمل ٖلى جضَع ؾذ للمٛاعبت ، وزانت إلاٗؿ٨غ الٖا

ٟالهم وقبابهم .  أَل
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ت التي ٞجغتها بخضي الصخ٠ الههُىهُت ، لغبما صون ؤن  َظٍ ال٣ىبلت ؤلاوكُاٍع

 جضعي ؤو جخى٢٘ عص ٞٗل اإلاٛاعبت ، ٦كٟذ ًٖ ٖمل بظغامي زُحر :

غوخت الههُىهُت واإلاكغوٕ الههُىوي الظي اؾخٛل ، ول٣ٗىص  ـ ؤوال ألهه ًسضم ألَا

وخت الهىلى٦ؿذ ٧ىؾُلت لإلبتزاػ اإلاالي والؿُاسخي ، زانت بٗض ؤن مً الؼمً ، ؤَغ 

عبِ ؤًت مىا٢كت ؤو اهخ٣اص ؤو مداولت للٟهم بما ٌؿمُه الههاًىت بمٗاصاة الؿامُت ، 

ابه مٗاصاة  بل وطَب ؤبٗض مً طل٪ باٖخباع ؤي اهخ٣اص لل٨ُان الٛانب ولجغاثمه وبَع

ى ألامغ الظي بضؤ الٛغب ًىدبه ب لُه ، وبضؤث ؤَغوخت الهىلى٦ؿذ ومٗاصاة للؿامُت . َو

م ٧ل ما ًى٣ٟه الههاًىت وؤلاصاعة  اب الههُىوي ، ٚع الؿامُت جتهاوي ؤمام َى٫ ؤلاَع

٨ُت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى َظا ؤلابتزاػ والخُُٛت ٖلى الجغاثم الُىمُت يض  ألامٍغ

 ٞلؿُحن ، ؤعيا وقٗبا وم٣ضؾاث .

ُاث الههُىهُت التي ٣ً٘ الؿهغ َظا الى٩ىم ٢ابلخه ؤق٩ا٫ مخٗضصة مً املخُ

ٖلى جىُٟظَا مً زال٫ ٖمالء ومخههُىحن وزالًا و٢٘ بثها ٖبر الٗالم ، وزانت في 

ً الٗغبي ، ومً بُجها الكب٩اث التي جدضر ٖجها الههُىوي عثِـ الاؾخسباعاث  الَى

ت الههُىهُت ؾاب٣ا ٖمىؽ ًاصلحن باليؿبت لأل٢ُاع اإلاٛاعبُت ، وزانت  الٗؿ٨ٍغ

للمٛغب ، خُض ٖكىا في الٟتراث ألازحرة هجمت جُبُُٗت قغؾت ، ؤزظث باليؿبت 

جي اإلاٛغبي وتهضص وخضة اإلاٛغب  ؤق٩اال مخٗضصة اجطر ؤجها حؿتهضٝ اليؿُج الَى

ىُت .  واؾخ٣غاٍع وحؿخبُذ ؾُاصجه الَى

ض لها ؤن جهبذ ٖلىُت ، مً ؤظل الخُبُ٘ م٘  ت في بضاًتها ، ؤٍع اعاث ؾٍغ ٞمً ٍػ

ب الٗؿ٨غي الخُبُ٘ ، بلى ال ٢ًُت مٗهض ؤلٟا ” خُبُ٘ الٟالحي والخجاعي ، بلى الخضٍع

، بلى الخُبُ٘ م٘ الخالٖت في بَاع ما ؾمي بمهغظان الغ٢و ” ؤلاؾغاثُلي باإلاٛغب

ت وظىاػاث ؾٟغ مً  الكغقي للكىاط ظيؿُا مً ال٨ُان الههُىوي بلى جؼوٍغ وزاث٤ بصاٍع

ابي هخيُاَى للمٛغب، بلى مؼاٖم َٝغ ولٟاثضة نهاًىت ، بلى التروٍج الخخما٫ ٍػ اعة ؤلاَع

الن ًٖ ٖال٢اث صبلىماؾُت بحن اإلاٛغب  بٌٗ الخازاماث ًٖ زُىاث ظضًت هدى ؤلٖا

حر طل٪ مً اإلاباصعاث واملخاوالث التي عنضَا اإلاغنض … وال٨ُان الههُىوي  بلخ ، ٚو
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ىُت مً ؤظل ٞلؿُحن ، والتي و٢ ت الٗمل الَى ٘ اإلاٛغبي إلاىاًَت الخُبُ٘ ومجمٖى

غخها ٖلى اإلاؿاولحن اإلاٛاعبت وجىُٓم  الخهضي لها ، ٦ما جم ال٨ك٠ ًٖ بًٗها َو

ا  ماجمغاث صخُٟت في قإجها . لىهل بلى بخضي ؤزُغ اإلاباصعاث الخُبُُٗت وؤ٦ثَر

لى ؾُاصتها وألا٦بر ازترا٢ا للجؿم اإلاٛغبي ،  اٖخضاء ٖلى م٣ىماث الضولت اإلاٛغبُت ٖو

خاٞت الههُىهُت . مباصعة بىاء ههب جظ٧اعي إلاا وهي اإلاباصعة التي ٦كٟذ ٖجها الص

ٌؿمى بالهىلى٧ىؾذ جدذ قٗاع اإلااؾىهُت والكظوط الجيسخي، ؤي اإلاكاع٦ت في الخُُٛت 

ٖلى الجغاثم الههُىهُت وفي بٖاصة الخُاة لٗهب اإلاكغوٕ الههُىوي والٗمل ٖلى 

ٟه ٖبر الٗالم .  ب٣ًاٝ هٍؼ

ب ، حُٗي ؤلاهُبإ بإهىا قغ٧اء م٘ ـ وزاهُا ألن َظا الىهب، وب٢امخه في اإلاٛغ 

م ؤن اإلاٛغب ال ٖال٢ت له  م ، ٚع ت ُٞما اعج٨بخه ، ؾىاء يض الحهىص ؤو يض ٚحَر الىاٍػ

 ٌ بظل٪ ، وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن له ؤي قٗىع بالظهب في َظا املجا٫ ، بل بن اإلاٛغب ٞع

حن وخماَم مً ؤي ؤطي، ٦ما للخ ض مً بك٩ل ٢اَ٘ حؿلُم الحهىص اإلاٛاعبت بلى الىاٍػ

اب الههُىوي التي ال خضوص لها ، والتي  حٗا٠َ اإلاٛاعبت م٘ ٞلؿُحن يض ظغاثم ؤلاَع

سها بالٗضًض مً الىهب ولِـ بىهب واخض ، بياٞت بلى ؤن َظا ألاإلااوي  جدخاط جإٍع

اإلااؾىوي، اإلاخبجي للكظوط الجيسخي ٣ٗ٦ُضة، ٧ان ألاخغي به ؤن ٣ًُم ؤ٦بر ههب في 

ت ٖامت  ، ولِـ ٣ِٞ يض الحهىص ، في ؤإلااهُا ولِـ في اإلاٛغب . الٗالم للجغاثم الىاٍػ

مت ب٢امت َظا الىهب والتي ج٨دسخي ٢مت الخُىعة ، والتي جمشل  ـ وزالشا ألن ظٍغ

ٖملُت ازترا١ ٚحر مؿبى٢ت ، ال ج٠٣ ٖىض بىاء ههب جظ٧اعي ، بل بجها جخجاوػ طل٪ بلى 

ملخ٣ت جابٗت لل٨ُان مداولت اخخال٫ ظؼء مً ألاعاضخي اإلاٛغبُت وبىاء ٦ىخىهت ؤو 

اعاث  ا للضٖاًت الههُىهُت ، وللٍؼ الههُىوي ٖلحها، ٦ما ؤهه ًٟخذ الباب مكٖغ

مه … ؤلاؾغاثُلُت وللكظوط الجيسخي  بلخ بلى صعظت ؤن الههُىـ ماؾىوي اإلاضٖى خؿب ٖػ

ؿ٩ي ونلذ به الى٢اخت بلى ال٣ى٫ بإن الضولت اإلاٛغبُت صوؿذ ٢ىؽ  ؤولُٟغ بِىى٧ٞى

اط ظيؿُا( ٖىضما ؤ٢ضمذ ٖلى َضمه ، ولِـ ؤن َظا املجؿم َى ٢ؼح ، ) قٗاع الكى 

خه وبش٣اٞخه وبمٗخ٣ضاجه .  الظي صوـ ؤعى اإلاٛغب ، وظؿض مؿا بهٍى
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و٩٦ل ٖمل مىاٌَ للههُىهُت وللههُىت ، ٣ٞض اٖخبر الههُىوي اإلااؾىوي ، ٦ما 

مت مٗاصاة  اٖخبرث صخ٠ نهُىهُت ، ؤن َضم ما ؤهجؼ مً اإلاكغوٕ ٌك٩ل ظٍغ

 ت اا.الؿامُ

ُٗض بىاء ما  مه ، ٖلى ؤهه ؾِىجؼ اإلاكغوٕ َو ٦ما ًهغ اإلاضٖى ؤلُٟغ ، خؿب ٖػ

ٌ اإلاُلىب في صٖىاٍ يض الضولت اإلاٛغبُت ،)ماثت  َضم مىه بٗض ؤن ًدهل ٖلى الخٍٗى

م ؤهه ٌٗتٝر  ؤل٠ ًىعو(، وبٗض ؤن جهله اإلاؿاٖضاث التي ٌؿعى لجمٗها . و٧ل طل٪، ٚع

اء َظا الىهب ال٩اعزت، وعٚم ؤهه اجطر بإهه ٣ًُم بإهه لم ًدهل ٖلى ؤي جغزُو لبى

 ٤ ٣غنً الاجها٫ ًٖ ٍَغ ُت، وبإهه ٧ان ٌؿغ١ ال٨هغباء ٍو في اإلاٛغب بهٟت ٚحر قٖغ

غ الىهب مً ؤٖال )و  ؿخسضم َاثغة بضون َُاع بضٖىي جهٍى ألا٢ماع الانُىاُٖت َو

ضي الؿلُاث بلى ؤزغ املخالٟاث والاهتها٧اث ، بل بهه جد… في الٛالب ألَضاٝ ؤزغي(

الم(  بٗض الهضم ، وبٗض نضوع ؤمغ بمٛاصعجه اإلاٛغب )خؿب ما جىا٢لخه بٌٗ وؾاثل ؤلٖا

صازل ؤظل زالزت ؤًام ، خُض ؤٖلً ًٖ ؤهه ؾِب٣ى في اإلاٛغب وؾُدهل ٖلى ؤلا٢امت 

 وؾِؿخمغ في مكغوٖه .

حٍر ٦شحر ، َغح حؿائالث ٍٖغًت خى٫ َظا اإلاكغوٕ وخى٫  ٧ل ما ج٣ضم ، ٚو

ؤَضاٞه ، وخى٫ الجهت التي جدخًىه في اإلاٛغب وزاعظه ، بل وجدمي  ناخبه وخى٫ 

لى  ؤصخابه ، وجٟسر لهم املجا٫ إلَاهت اإلاٛغب واإلاٛاعبت ، ولإلٖخضاء ٖلى ٦غامتهم ٖو

لى ٢ىاٖتهم الغاًٞت ألي جُبُ٘ م٘ الههاًىت ، بل واإلا٣اومت  تهم ٖو لى ٍَى ؾُاصتهم ٖو

خدُل ال٣ى٫ بإن ؾىت مً الٗمل في اإلاكغوٕ لم ألق٩ا٫ الخُبُ٘ ٧اٞــت ، بط ؤهه مً اإلاؿ

جثر اهدباٍ الؿلُاث ولم جضٞٗها بلى ال٣ُام بىاظبها ججاَـه، زانت وؤن ناخب اإلاكغوٕ 

ىاث مخٗضصة ؤهه  داث وجضٍو اٖتٝر بإهه لم ًدهل ٖلى ؤي جغزُو، بل وؤ٦ض في جهٍغ

ٌ.لم ًل٤ اؾخجابت مً الؿلُاث، وبإهه ٢ضم لها َلبا للترزُو له ٧ان مه  حٍر الٞغ

وبطا ٧اهذ الؿلُاث اإلاٛغبُت ٢ض ٢امذ بىاظبها في َضم ما و٢٘ بىــاٍئ ، ٞةن الشٛغة 

جب٣ى في ؾىت مً ألاقٛا٫ التي ٧اهذ جٟغى اإلاغا٢بت والهضم مىظ بضاًتها ، ل٨ً طل٪ لم 

ًدهل ، واؾخمغث جل٪ ألاقٛا٫ ، و٧إن َىا٥ مً ماعؽ خماًت لهاالء الههُى ـ 
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م. ونغح ناخب اإلاكغوٕ ماؾىهُحن مشلُحن َُل ت َظٍ الؿىت وبلى ؤن اٞخطر ؤمَغ

٘ املخُِ لها ، وؤن ؾحرط  اإلاىبىء ؤهه ؤزبر ؾٟحر اإلاٛغب ببرلحن ًٖ ظمُ٘ اإلاكاَع

بحرصٌٛى ٧ان ٖلى ٖلم به ، ٦ما نغح وؤ٦ض ؤن ؤهضعي ؤػوالي ٧ان ٖلى ٖلم بهظا اإلاكغوٕ 

ى ما ظٗل بٌٗ وؾاث الم جدؿاء٫ ٖما بطا ؤلاظغامي، وؤهه جمذ صٖىجه بلُه ، َو ل ؤلٖا

 ”.ٖضم جدغ٥ الؿلُاث إلاى٘ َظا ؤلاظغام ، جم بإمغ مجهما ؤو بخضزل مجهما ؟” ٧ان 

مت م٘ جىُٓم  ٦ما عبِ بٌٗ الٟاٖلحن بحن جؼامً بضاًت الٗمل في اإلاكغوٕ ـ الجٍغ

ـ الهىلى٦ؿذ التي هٓمتها ماؾؿت ٖالء الضًً بمغا٦ل بةقغاٝ ؤهضعي  هضوة جضَع

 ؤػوالي.

غ الجمُ٘ مى٠٢ ؤهضعي ؤػوالي وؾحرط بغصٌٛى مما ٢ُل في خ٣هما، باٖخباٍع واهخٓ

ىُت ، وفي  مت الخُحرة وفي صوؽ ٧ل ال٣ُم والشىابذ الَى ٌك٩ل مكاع٦ت في َظٍ الجٍغ

لى بعاصة الكٗب  ت اإلاٛغبُت ٖو لى ماؾؿاث الضولت والهٍى خضاء ٖلى الؿُاصة ٖو الٖا

لغاٌٞ ل٩اٞت ؤق٩ا٫ الخُبُ٘ م٘ اإلاٛغبي الضاٖم صوما لل٣ًُت الٟلؿُُيُت وا

الههاًىت . ل٨ىه ، ولخض ٖلمىا ، لم ًهضع ؤي مى٠٢ ًٖ ؤي مجهما ، ٦ما ًٖ ؾٟاعة 

 اإلاٛغب في بغلحن .

ًضٞٗىا طل٪ لىُغح الؿاا٫ ، ٖلى الخهىم ، ٖلى ؤهضعي ؤػوالي ، باٖخباٍع 

مؿدكاعا إلال٪ اإلاٛغب الظي ًغؤؽ لجىت ال٣ضؽ ، والظي له مى٠٢ واضر يض 

ا ـ مدا ض اإلاضًىت اإلا٣ضؾت ومهاصعة م٣ضؾاتها ؤلاؾالمُت واإلاؿُدُت واٖخباَع والث تهٍى

ابي الٛانب.  ٧ل ال٣ضؽ ـ ٖانمت ؤبضًت ل٨ُان الاخخال٫ الههُىوي ؤلاَع

 ما ٢ى٫ ؤػوالي ُٞما ٢ُل ٖىه في َظا املجا٫ ؟

 َل ٞٗال ٧ان ٖلى ٖلم بإن َظا الجغم الخُحر ًغج٨ب ٖلى ؤعى اإلاٛــغب ؟

ل ، ب  طا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ، اٖخبر ؤن ألامغ ٖاصًا ؟َو

ل جىاَإ م٘ الههُى ـ ماؾىوي الضاٖم للمشلُت ٖلى ال٣ُام بهظا الٗمل الكيُ٘  َو

 ٖلى ؤعى اإلاٛغب ؟
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ل ٞٗال لبىاء َظا الىهب اإلاىبىء ٖال٢ت ببرهامج ٖالء الضًً وبىضوجه ال٨بري  َو

اَما باإلا٨خبت ال 2009وبىضوة  2018التي هٓمها بمغا٦ل ؾىت  ىُت ، اللخحن ٖع َى

 ؟ؤػوالي

مت ماؾىوي ومً صٖاة الكظوط  ل ٧ان ٌٗلم بإن ناخب َظا الىهب ـ الجٍغ َو

 الجيسخي ٦ما جض٫ ٖلى طل٪ املجؿماث التي ؤ٢امها؟

ل ٧ان ٖلى ٖلم بإن ألاقٛا٫ ٢اثمت َُلت ؾىت ، صون جغزُو مً الؿلُاث  َو

ٌ الترزُو له؟ ا بٞغ  ويضا ٖلى ٢غاَع

ظل٪ ، َل ٞٗال ؤن الؿلُاث لم جدغ٥ ؾا٦ىا إلاى٘ َظا الٗمل وبطا ٧ان ألامغ ٦

 ؤلاظغامي بخضزل ؤو بإمغ مىه ومً ؾحرط بحرصٌٛى؟

ل ٧ان ٌٗلم ؤن ناخب اإلاكغوٕ ًىػٕ ًىمُا  زبزة ٖلى ؤَٟا٫ صواع  400َو

ال٨غ٧ىع بٗض ؤن ًً٘ عمؼ اإلااؾىهُت ٖلحها ، ٦ما نغح بظل٪ مؿاو٫ في بلضًت آًذ 

 ٞاؾ٩ا؟ .

جدضي ناخب اإلاكغوٕ اإلاىبىء للجمُ٘ وال٣ى٫ بإهه ؾُُٗض البىاء  وما ٢ىله في

ل ؾُٗخمض في طل٪ ٖلى جضزل ؤػوالي؟… وؾُدهل ٖلى الترزُو  الخ . َو

وآلان وبٗض الغؾالت اإلاٟخىخت التي وظهها ناخب اإلاكغوٕ بلى اإلال٪ َظا الهباح؛ 

َل ٢غؤث ؤنبدذ مًُغا ؤ٦ثر ؤن ؤجىظه بلُ٪؛ وؤهذ اإلاؿدكاع اإلال٩ي ، ألؾإل٪ 

 ماؾىهُت بلى اإلال٪؟ -الغؾالت اإلاٟخىخت التي وظهتها اإلاىٓمت الههُى

و ماطا ٧ان قٗىع٥ ومى٢ٟ٪ وؤهذ ج٣غؤ َظا الخُاو٫ ٚحر اإلاؿبى١ ٖلى مل٪ 

 اإلاٛغب، وؤلاَاهت ال٨بري للكٗب اإلاٛغبي؟

٣ت الخُاب ٢بل مًمىهه ؟ ٍغ  ؤلم ًثر اهدباَ٪ ألاؾلىب َو

ٌ ًٖ ما َضمخه الؿلُاث والظي جم بىاٍئ بضون بطن  ٞهى ًُالب اإلال٪ بخٍٗى

لى ٢غاع جل٪ الؿلُاث .  ٖلى ال٣اهىن ٖو
ً
 وبضون جغزُو ويضا
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ٟتري ٖلحها ، بل جهل به الى٢اخت  و َى ًىٗذ الؿلُاث املخلُت ب٩ل الىٗىث ، ٍو

ٟحن ظضص  بلى ال٣ى٫ بإهه ًُلب اٖخظاع َظٍ الؿلُاث وبُٖاثه الخ٤ في ازخُاع مْى

٘ مىٓمخه ، وحهضص بخ٣ضًم ق٩ىي في قإن ما اٖخبٍر اهتها٧اث  ٌكخٛلىن يمً مكاَع

 زُحرة للخ٣ى١ ؤلاوؿان .

و بٌٛاال في بَاهت الكٗب اإلاٛغبي جخدضر الغؾالت اإلاٟخىخت ًٖ ؤن مىْٟي 

ٗه ٧اهذ  ً ًدىاولىن الُٗام مً ٢مامت ال٣مامت؛ وؤن مكاَع اإلاكغوٕ ٖاًىىا ؤهاؾا ٦شحًر

 هم مجاها.ؾخم٨ً الٗضًض مً الىاؽ مً ملئ بُىج

َظٍ الـغؾالت اإلاٟخىخت اإلاىظهت للمل٪، ماطا جغجب ٖل٨ُم بػاء ناخبها ومكغوٖه، 

 والظي جدضي الضولت اإلاٛغبُت في الٗضًض مً ألاقُاء ؟

وجضٞٗىا َظٍ الدؿائالث بلى َغح ؾاا٫ ٖلُ٪ َاإلاا زالج ال٨شحر مً اإلاٛاعبت ، 

ـ الهىلى٧ىؾذ الظي ًغ  ى إلااطا لم ج٨ٟغ ًىما في جضَع ج٨ب يض ٞلؿُحن ، ؤعيا َو

 وقٗبا وم٣ضؾاث ، مىظ ٣ٖىص مً الؼمــً ، وصون اه٣ُإ .

ضمه ٖلى عئوؽ وؤظؿاص  ت حي اإلاٛاعبت في ال٣ضؽ باألعى، َو ما ٢ىل٪ في حؿٍى

ىىا ؟  ٢اَىُه ، الظًً َم ؤبائها وؤظضاصها وؤ٢غبائها وؤبىاء َو

ؤبضًت لل٨ُان وما مى٢ٟ٪ مً ٢غاع جغامب اٖخباع ال٣ضؽ ، ٧ل ال٣ضؽ ، ٖانمت 

ابي الٛانب ؟  ؤلاَع

ً الٟلؿُُىحن وخ٤ الٗىصة  وما عؤً٪ في مداولت قُب مىيٕى الالظئحن واإلاهجٍغ

 ؟و٦ظل٪ باقي خ٣ى١ الكٗب الٟلؿُُجي ؟

وما عؤً٪ في الجغاثم الخُبُُٗت، ما اه٨ك٠ مجها وما الػا٫ مجهىال ؤو ٚحر مٗغوٝ 

 ؾخ٣غاع ووخضة اإلاٛغب ؟؟ بما في طل٪ ٖملُاث الازترا١ التي تهضص ؤمً وا

ل حٗخبر ٦ظل٪ ؤن ؤي اهخ٣اص للجغاثم الههُىهُت ٌك٩ل مٗاصاة للؿامُت ؟  َو

ـ  ؛ ؤال حٗخبر ؤن ألاظضع بة٢امت الٗضًض مً الىهب وبالخضَع
ً
 ، ولِـ آزغا

ً
وؤزحرا

في اإلاضاعؽ اإلاٛغبُت ، َى َىل٩ىؾذ الى٨بت وؤلاباصاث الجماُٖت في ٞلؿُحن ، التي ال 
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ىلى٧ىؾذ نبرا ق٪ جابٗتها و  ىلى٦ؿذ ٢اها ألاولى و٢اها الشاهُت ؟ َو جخابٗها ؟ َو

، ًم٨ً ؤلاقاعة مجها بلى ٖضوان …. وقاجُال وصًغ ًاؾحن 
ً
 ظضا

ً
لت ظضا  2006والالثدت ٍَى

 الخ ؟…. ٖلى ظىىب لبىان ، والٗضوان اإلاخ٨غع ٖلى ٚؼة 

٦مىا، و٦م مً مجغمي الخغب مً صازل ال٨ُان الٛانب حٗخ٣ض ؤجهم ًجب ؤن ًدا

اب وال٣خل   الخ ؟… ًٖ ظغاثم الخغب وؤلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وؤلاَع

ؤَغح َظٍ الدؿائالث التي ٞغيها ما ٢ُل ٖى٪ مً َٝغ الههُى ـ ماؾىوي 

الضاٖم للكظوط الجيسخي ناخب مكغوٕ ههب ما ٌؿمى بالهىلى٦ؿذ ومً َٝغ ٚحٍر 

 بمىاؾبت َظٍ الًُٟدت املجلجت .

ى ؤن ججُب لخبرت طمخ٪ مً ٧ل ما ٢ُل، م٘ ج٣ضًم ٧اٞت البُاهاث وؤها ؤجمج

والخىيُداث اإلا٣ىٗت ، وبال ٞان ؾ٩ىج٪ ؾ٩ُىن اٖتراٞا بصخت ما ٢ُل ، وؾى٩ىن 

 ." آهظا٥ ؤمام خالت جخُلب اإلاؿاءلت

 اإلمضاء : خالد السفياني

  



 

 

 

 

 

  

 

:2ل ـنلخـال
 

 مً سانضٗ مياٍض٘ التطبٔع
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 َعٗز أيؿا اإلعضا٥ًٝٞ باملػضب ايٓز٠ٚ ايقشؿ١ٝ سٍٛ

 َٔ ايُٝني إىل ايٝغاص: )عجُإ بكا، عبز ايضسِٝ ؽٝدٞ، عبز ايضمحٔ بٔ عُضٚ،

 عبز ايكارص ايعًُٞ، أمحز ٚضلُإ، عظٜظ ٖٓاٟٚ ٚخايز ايغؿٝاْٞ(

 
 ايدلملاْٞ عٔ ايهْٛؿزصاي١ٝ ايزميكضاط١ٝ يًؾػٌ، املٓامٌ عبز احلل سٝغإ

 ٔ ايدلملإ املػضبٞ ..ٜطضر ٚطٜض احلضب ايقْٗٝٛٞ َ
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 2019َاٜٛ  13ًَشٛظ١: مت إيكا٤ ٖشا ايغ٪اٍ باجلًغ١ ايعا١َ يًدلملإ بتاصٜذ 
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)نإ أٍٚ املٛقعني ع٢ً املٝجام، بإفضاص مجٝع احلامضٜٔ، املضسّٛ إرَٕٛ عُضإ املًٝض تهضميا ي٘ 

 ٌ نهٌ(َٔ عقاب١ تٌ أبٝب َٚٔ ايهٝإ احملت  -ٖٚٛ ايٝٗٛرٟ ا٭فٌ  -ع٢ً َٛاقؿ٘ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :1ل ـنلخـال

 معضن٘ أصفْر
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 تىثيق االختساق الصهيىين .. االعتداء على زئيط املسصد واعتقاله -1
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 احملان١ُ.. املضاؾعات.. ا٫ستذادات.. ٚايتنأَ -2
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 ١ٜ،َٔ ايغذٔ إىل احمله١ُ إىل أصؾٛر إىل َضطٚن١.. ٚعٛر٠ إىل َٗضدإ ايتنأَ بايضاؽز -3

 قبٌ ايعٛر٠ إىل ايضباط.. 
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 بعز خضٚد٘ َٔ ايغذٔ، ص٥ٝػ املضفز: 

ئ ْعٛر إىل َٓاطيٓا، ٚإمنا عٓعٛر إىل آصؾٛر ْٚذلسِ ع٢ً ؽٗٝز ؾًغطني صؾٝكٓا قظٜدل، ثِ ْغاؾض 

إىل ايهجبإ ايض١ًَٝ مبضطٚن١ يٓشضم عًِ ايهٝإ ايقْٗٝٛٞ ٖٓاى، سٝح ػضأ مباط دٝؿ 

 ٥٬ُِٗ ايقػاص ع٢ً صؾع تًو "ايؾضٜٚط١" ايبػٝن١ احلضب ايقْٗٝٛٞ ٚع

 
 

 ػزٜز ايعٗزع٢ً قدل ايؾٗٝز قظٜدل بأصؾٛر
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